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گفتگو   با:
دکرت ایرج ملك پور
رضا  کیانیان
رویا  افشار

سیروس الوند
اکرب گلپایگانی
پری دخت آور)همرس زندہ یاد غالمحسین بنان(
حمید باستانی پاریزی
و...
 
جهان من، ایران!
او شجریان بود...
آن ها که با کوچه های تهران وداع کردند
قربانیان رسشناس کرونا





س��الی که گذشت، مثل کالس درس��ی برای همه جهان بود. یک بیماری 
فراگیر آمد و به نقطه اش��تراک همه کش��ورها تبدیل ش��د؛ بالیی بود که افتاد به 
جان انس��ان ها و جان های بی ش��ماری را گرفت اما درعین حال درس ها داش��ت 

برای زندگی.
یک بار دیگر آموختیم که جهان به مثابه روستایی بزرگ است که خوشبختی 
اهالی اش به یکدیگر بستگی دارد. کسی نمی تواند در خانه اش را ببندد و در تنهایی، 
خود را خوشبخت بداند، چرا که اوال انسان ها به ارتباط با یکدیگر نیاز دارند و این 
خود بخشی از خوشبختی است، ثانیا عواملی وجود دارند که فارغ از در و دیوار و مرز 
و محدوده، راه خود را میان آدم ها و کشورها باز می کنند و بر سرنوشت آن ها تأثیر 
می گذارند؛ درست مثل ویروسی که ممکن است از در بسته هم وارد شود. اگر این 
عوامل را به درستی بشناسیم و برای رویارویی یا تعامل با آن ها آماده باشیم، شاد و 
خوشبخت خواهیم بود، درغیر این صورت دچار مشکالت و بیماری هایی خواهیم 

شد که حتی نمی دانیم از کجا به جانمان افتاده اند.
آموختیم که کافی نیس��ت فقط مش��کالت خودمان را حل کنیم، بلکه باید 
به فکر همنوعانمان هم باش��یم. وقتی ریش��ه یک بیماری نخشکد، بارها و بارها 
می تواند به انس��ان هجوم بیاورد یا مزمن شود. فقر، بی عدالتی، نابرابری، تبعیض 
و جنگ، مادام که در بخش��ی از دنیا حاکم باش��ند، گریبان بخش های دیگر را هم 
خواهند گرفت؛ درس��ت مثل ویروس��ی که به سبکی باد می چرخد و در همه عالم 

منتشر می شود. 
آموختیم که قدر انس��ان های کارآمد و متخصص را بدانیم. عرصه جوالن 
کرون��ا، عرص��ه ای نیس��ت که بت��وان فرد ناکارآم��دی را در رأس آن  ق��رار داد و 
مشکالتش را الپوشانی کرد. تعداد قربانیان این بیماری، مثل پرونده های اختالس 
و کالهبرداری و کم کاری و س��وءمدیریت نیس��ت که بش��ود کتمانشان کرد و در 
برابرشان دست روی دست گذاشت. این جاست که باید قدر پزشکان و پرستاران و 
کادر درمان را دانست که بی منت، جانشان را کف دست گرفته  و به میدان مبارزه 
با ویروس آمده اند. مش��کالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم ویروس هایی 
هستند که کتمان و نادیده گرفتنشان در درازمدت جواب نمی دهد. باید جدیت و 
شدت مبارزه با ویروس، به ویژه در برخی کشورها را الگوی مبارزه با سایر مشکالت 

و گرفتاری ها قرار داد تا بتوان به ریشه کن شدن آن ها امیدوار بود.
آموختیم که عمر، برف است و آفتاب تموز. من همین حاال که این یادداشت 
را می نویس��م، نمی دانم بعد از تعطیالت آخر هفته، فرصت برگش��تن به تحریریه 
یا فرصت دیدن متن چاپ ش��ده اش در نوروزنامه را خواهم داش��ت یا نه. به چشم 
برهم زدنی فرصت زیستن را از دست می دهیم و اگر قدر لحظه ها را ندانیم، بازنده 
خواهیم بود. معلوم نیست چقدر عمر خواهیم کرد، پس باید هر روز را طوری زندگی 
کنیم که گویی آخرین فرصت  ماس��ت. زندگی، ابدی نیس��ت و بسیاری از حرص 
خوردن ها و طمع کردن ها و زیاده خواهی ها و اش��ک ریختن ها، تنها این فرصت 

کوتاه را تلخ و ناخوشایند می کنند.
یادم��ان آمد ک��ه عزیزانمان، عمر ابدی ندارند و همیش��ه فرصت نداریم از 
بودن در کنارشان لذت ببریم و محبت هایشان را جبران کنیم. تا همین حاال هم 
چه بسا فرصت هایی داشتیم که می توانستیم با خدمت به پدر و مادر یا سرزدن به 
دوست و آشنا و اقوام بگذرانیم تا وجودشان را قدر دانسته و لحظه های خوش تری 
را گذرانده باشیم اما به عبث در جستجوی چیزهایی گذراندیم که نه حال خودمان 

را بهتر کرد و نه دنیا را قشنگ تر. 
نو شدن سال، فرصت مناسبی است تا دوباره به این درس ها فکر کنیم، شاید 
به یاد بیاوریم که در گذر عمر، چه چیزهای ارزشمندی را فراموش کرده ایم و چه 
کارهای خوبی را کنار گذاشته ایم. هر سال نو، کالسی دوباره است برای آموختن 

درس های تازه. باشد که هرسال، بهتر از سال قبل از آن بهره ببریم.

سال نو، کالس نو

تبریک عرض می کنم عید نوروز ُپرطراوت را به همه  ملّت عزیز ایران، به خصوص به جهادگران عرصه  سالمت که خوش 
درخشیدند و به همه  خدمتگزاران سخت کوشی که در شرایط دشوار، گوشه ای از کار را برعهده گرفتند و با اخالص و عالقه مندی 
و انگیزه در فضای ش��هر، در فضای روس��تا، در فضای جاده، در فضای مرز و در جای جای کش��ور مشغول خدمت هستند، به همه  

آن ها تبریک عرض می کنم؛ عیدتان مبارک.
در قضیه  این بیماری اخیر، ]یعنی[ کرونا، فداکاری ها به قدری چشمگیر بود که افرادی را که در خارج از این کشور هم هستند به 
تحسین وادار کرد؛ در درجه  اول مجموعه های درمانی؛ پزشکان، پرستاران، بهیاران، مدیران، کارکنان حول و حوش بیمارستان ها. 
در کنار این ها مجموعه های مردمی داوطلب، دانش��جویان، طالب، بس��یجی ها و عناصر گوناگون که رفتند در خدمت درمان و 
پرستاری از این بیماران قرار گرفتند، به یاری درمان کنندگان رفتند؛ همه  این ها مایه  عزت و آبرو است. مجموعه های پشتیبانی، 
کسانی که کارخانه های خودشان را، حتی بعضی خانه های خودشان را در اختیار تولید وسایل و امکانات مورد نیاز مثل دستکش 
یا فرض کنید که ماس��ک و از این قبیل برای بیماران یا برای عامه  مردم، آحاد مردم قرار دادند. مجموعه های خدماتی، مثل آن 
کسانی که رفتند درون خیابان ها برای ضدعفونی کردِن خیابان یا حتی نقاطی که مردم به آن ها مراجعه می کنند، یا مجموعه هایی 
مثل جوان هایی که تصمیم گرفتند به افراد مسن کمک کنند، دِر خانه های آن ها بروند، خریدهای آن ها را انجام بدهند، یا آن هایی 
که اجناسی را تهیه کردند، مجانی به مردم دادند؛ دستکش مجانی، ماسک مجانی. بعضی به کسبه  مشکل دار کمک کردند؛ اجاره 
نگرفتند، طلبکاری های خودشان را به تأخیر انداختند و از این قبیل خدماتی که انجام گرفت. این ها آن زیبایی هایی است که در 

خالل حوادث سخت خودش را نشان می دهد.
 ملت ایران، فضایل خودش را در این مجموعه ها، در این کارهایی که من به اندکی از آن ها اشاره کردم، نشان داد. من قلبا 
و صمیمانه از همه  آن کس��انی که اش��اره کردم و نام بردم تش��کر می کنم و مژده می دهم که پاداش الهی در انتظار آن هاست؛ چه 

پاداش دنیوی و چه پاداش اخروی.
 امیدواریم که سال بر همه  شما مبارک باشد و ان شاء اهلل مشمول توجهات الهی قرار بگیرید و ملت ایران به طور روز افزون 

به توجهات و توسالت و معنویاِت خود بیفزاید.*
* برگرفته از پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹

زیبایی در خالل حوادث

لحظه تحویل سال
شنبه 30 اسفند 1399، ساعت 13 و 7 دقیقه و 28 ثانیه  
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با سپاس از بخش های آرشیو، لیتوگرافی، چاپ، صحافی، حمل و نقل و توزیع

ارمغان زمان فشمی
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جشن هاي ايراني
مقالة حاضر كه به مناس�بت نوروز و آغاز س�ال 1400 هجري خورش�یدي به خوانندگان عالي مقام تقدیم مي ش�ود، یکي از نوش�ته هاي 
دانش نامة فشردة ایران است كه به همان سبك و سیاق دایره المعارف عظیم ایرانیکا، توسط استاد فقید و ادیب دانشور، دكتر محمدجعفر 
محجوب نوشته شده و گوشه اي از فرهنگ غني و دیرینة میهن و اقوام ساكن در این اقلیم پهناور را بازتاب داده است. وي استاد بي چون و 
چرا و صاحب كرسي در باب ادبیات كالسیك پارسي و فولکلور یا فرهنگ عمومي بود. در این عرصه، تمام مقاالت و كتاب هاي استاد محجوب، 

مرجع و منبع درجه اول محسوب مي شود و راهگشاي تحقیقات و نظریه هاي بدیع براي شاگردان و عالقه مندان بوده است.
زنده یاد استاد محمدجعفر محجوب، در سال 1303 خورشیدي در تهران زاده شد و به سال 1374 در كالیفرنیا درگذشت. او از جواني 
به كار تندنویس�ي در مجلس ش�وراي ملّي مش�غول ش�د و در سال 1333 در رش�تة ادبیات از دانشگاه تهران لیسانس گرفت. 9سال بعد در 
1342 از همان دانش�گاه، دكتراي ادبیات فارس�ي خود را اخذ و رس�الة ممتاز »س�بك خراساني در شعر فارسي« را به عنوان متن دفاعیه ارائه 
كرد. او عمر خود را به تحصیل و تدریس و تحقیق، پرثمر ساخت و از 1350 در دانشگاه هاي آكسفورد انگلستان و استراسبورگ فرانسه به 
تدریس زبان و ادب پارسي پرداخت، مدتي نیز رایزن فرهنگي ایران در پاكستان بود. پس از انقالب، یك سال و اندي � 1358 تا 1359� سرپرستی فرهنگستان زبان و ادب 
و هنر ایران را برعهده داش�ت، از س�ال 1361 به خارج از كش�ور رفت و در استراس�بورگ و سپس دانشگاه بركلي در كالیفرنیا ادبیات فارسي تدریس كرد. مقاله ها، ترجمه ها 
و كتاب هاي دكتر محجوب پرتعداد است و ایشان در یغما، هنر و مردم، راهنماي كتاب، ایران نامه، كلك و ده ها نشریه دیگر مقاالت خود را منتشر مي كرد. مرگ وي، پس از 

یك دوره بیماري سرطان در روز جمعه 27 بهمن 1374 در لس آنجلس كالیفرنیا رخ داد.
از آثار دكتر محجوب مي توان به آیین جوانمردي، آفرین فردوسي، ادبیات عامیانه ایران، تصحیح و تحقیق در كلیات عبید زاكاني، دربارة كلیله و دمنه،  خاكستر هستي، 
نمایش كهن ایراني، تحقیق و تصحیح دیوان اش�عار ایرج میرزا، از هفت پیکر تا هشت بهش�ت و تأمالتي در ش�عر فارس�ي اش�اره كرد. ترجمه چندین رمان مهم از آثار جان 
اشتاین بك،  جك لندن، داستایوفسکي و دیگر نویسندگان معتبر از دیگر كارهای اوست. تصحیحات دواوین و آثار مهم ادبیات و فرهنگ نیز از جمله كارهاي مهم وي بود؛ از 
جمله تصحیح اثر بزرگ معصوم علیشاه به نام »طرائق الحقایق« كه بزرگ ترین تاریخ تصوف ایران است. او تصحیح دیوان قاآني، سروش اصفهاني، ویس و رامین فخرالدین 

اسعد گرگاني، امیر ارسالن نامدار، خطابه هاي میرزا آقاخان كرماني، سندبادنامة منظوم و فتوت نامة سلطاني را انجام داده است.
استاد تهیه مقاالت متعددي از دانشنامة ایرانیکا را در همکاري با عالمه دانشور، استاد بي همتاي ادب و فرهنگ و تاریخ ایران، دكتر احسان یارشاطر به عهده داشت و یك نمونه 

از تلخیص و تحقیق دانشنامه اي ایشان را مي توان در مقالة حاضر مالحظه كرد. ضمن تبریك عید نوروز به هموطنان گرامي، توجه شما را به این مقاله جلب مي كنیم. 
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در گاه ش��ماري ایرانیان پیش از اس��الم، س��ال ب��ه دوازده  ماه 
س��ي روزه تقسیم مي شد. در پایان سال، پنج روز به نام پنجه دزدیده یا 
خمسه مسترقه باقي مي ماند. تقویم امروز زرتشتیان بر همین اساس 
تنظیم ش��ده اس��ت. در این تقویم هفته وجود ندارد و روزهاي ماه هر 
یک نام یکي از فرشتگان یا ایزدان را به خود گرفته و به ترتیب چنین 

است:
۱. اورمزد 2. بهمن ۳. اردیبهشت . شهریور 5. سپندارمذ 6. خرداد 
7. ام��رداد 8. دي ب��ه آذر ۹. آذر ۱0. آب��ان ۱۱. خیر )خور( ۱2. ماه ۱۳. 
تیر ۱4. گوش ۱5. دي به مهر ۱6. مهر ۱7. س��روش ۱8. رش��ن ۱۹. 
فروردی��ن 20. وره��رام 2۱. رام 22. باد 2۳. دي به دین 24. دین 25. 
ارد  )اشي( 26. اشتاد 27. آسمان 28. زامیاد 2۹. مانتره سپند ۳0. رام.

نام ماه هاي دوازده گانه چون امروز چنین بوده اس��ت: فروردین، 
اردیبهش��ت، خرداد، تیر، مرداد، ش��هریور، مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، 

اسفند.
ایرانیان پیش از اسالم، مراسم سوگ و ماتم نداشته اند و اندوه و 
روزه داري را عملي ناپسند مي شمرده اند. به همین جهت در ایام باستان 
همه روزها شادي و خوشي و جشن و مهماني و خوردن و خوراندن بوده 
است. زرتشتیان در روزهایي از ماه که نام روز و ماه یکي مي شده جشن 
مي گرفته اند و با پسوند نسبت »گان« آن روز را مشخص مي کرده اند، 
مانند فروردگان )۱۹ فروردین(، اردیبهش��ت گان )سوم اردیبهشت( و 

مهرگان )۱6 مهر(.
بعض��ي از ای��ن جش��ن ها که بیش ت��ر جنبه زرتش��تي دارد، با 
جشن هایي که چه بسا پیش از زرتشت نیز مرسوم بوده منطبق شده اند. 
جشن هاي ایرانیان باستان با دگرگوني هاي طبیعت و هنگام مناسب 
براي کارهاي کشاورزي و گله داري مربوط است. در آن روزگار سال 
به دو فصل تابستان و زمستان تقسیم مي شد. سرماي زیاد در بعضي 
از نواحي ایران در روزگاران کهن زندگي را س��خت مي کرد. داس��تان 
ساختن شهرها و پناهگاه هاي زیرزمیني که به جمشید و افراسیاب و 
دیگر پادشاهان افسانه اي نسبت داده شده، گویي بازتاب خاطره این 
سرماي طاقت سوز بوده است. بنابراین، وقتي هوا رو به گرما مي رفته 
و مردم روي به صحرا مي آورده اند، طبیعي است که آغاز آن را با شور 

و شوق تمام نوروز بنامند و جشن بگیرند.
قرن ه��ا و هزاره ها ش��اهان و فرمانروایان خ��ودي و بیگانه بر 
ایران زمین فرمانروا بوده اند. بس��یاري از ایش��ان با همه توان خویش 
براي فراموش شدن این جشن هاي دیرین کوشیده اند. چه بسیار داغ 
بددیني و تهمت کفر که بر پیشاني دوستداران این رسم ها و سنت ها 
زده ان��د و چه بس��یار با ش��کنجه  و نقره داغ م��ردم را از برگزاري آن ها 
بازداشته اند. اما طبیعت، قانون جاوداني و دگرگون ناپذیر خود را برجاي 
گذاش��ته اس��ت. امروز بسیاري از جش��ن هاي کهن ایراني به دالیل 
 مختلف با مراسم کامل برگزار نمي شود یا از آن ها تنها نامي بر جاي 

مانده است.

نوروز
نوروز، اولین روز بهار، آغاز س��ال نو و بزرگ ترین جش��ن ملي 
ایرانیان است که در اساطیر ایراني به جمشید نسبت داده شده است. 
گفته ان��د که جم س��وار بر گردونه اي که دیوها آن را مي کش��یدند به 
آذربایجان رسید. فرمود تا تختي زرین بر جایي بلند بگذارند و خود در 
حالي که تاجي جواهرنش��ان بر سر داشت بر آن نشست و دیوان آن را 
برداشتند و به آسمان بردند. چون خورشید برآمد و پرتوش بر آن تاج 
و تخت افتاد همگان ش��اد ش��دند و »شید« را که به معني درخشش و 
روشنایي است بر نام جم افزودند. در آن روز جمشید فرمود که جشني 
بزرگ برپا دارند، زیرا در نوروز فلک آغاز به گردش نموده و خدا آفرینش 
جهان را ش��روع کرده اس��ت. نخستین انسان در این روز آفریده شد و 
خرمي و سرس��بزي گیتي را فرا گرفت. جمشید نخستین بار در نوروز 

نیشکر را شناخت و آن را به دیگران هدیه داد.
در دوران باس��تان، پنج روز اول فروردین، نوروز عامه بود. ش��اه 
ب��ار عام م��ي داد و هر روز گروهي از مردم را براي ش��ادباش نوروزي 
به حضور مي پذیرفت. روز شش��م، نوروز بزرگ و نوروز خاصه خوانده 
مي شد. شاه به خلوت مي رفت و با نزدیکان خود مي نشست. این روز 
را پایان آفرینش جهان و روز کامل ش��دن گیتي دانس��ته اند. گفته اند 
که در این روز، زرتش��ت به پیامبري برگزیده ش��د و با اهورمزدا سخن 
 گفت. به این جهت در بامداد پیش از س��خن گفتن، پاره اي نیش��کر

 مي چیدند.

نوروز در واقع جش��ن رستاخیز است. ایرانیان پیش از اسالم، ده 
روز پی��ش از نوروز را به انجام مراس��مي به یاد مردگان مي پرداختند، 
شمع و چراغ مي افروختند و خوردني و نوشیدني بر سفره مي چیدند و 
معتقد بودند که ارواح و فروهرهاي درگذش��تگان براي بازدید از خانه 
و خانواده خواهند آمد. در احادیث ش��یعه روایتي هس��ت که بنا بر آن 
حضرت صاحب الزمان)ع( در نوروز ظهور خواهد فرمود و جهان را که 

در تاریکي ظلم است به نور عدالت نوراني خواهد کرد.
فرخنده ترین س��اعت نوروز، لحظه دمیدن آفتاب در بامداد بود. 
ایرانیان در این لحظه با چشم دوختن به خورشید تبرک مي جستند و 
معتقد بودند که پیش از سخن گفتن، هرکس سه مرتبه عسل بچشد 
و س��ه پاره موم )ش��مع( روش��ن نماید از هر دردي شفا خواهد یافت. 
مراسم نوروز در دربار شاهان با تجمل بسیار برگزار مي شده و توصیف 
باش��کوه ترین تش��ریفات آن در دربار شاهنشاهان ساساني، در کتاب 
نوروزنامه آمده است. آن چه در این جا مي آید، اشاره اي کوتاه به بعضي 

مراسم امروزي نوروز نزد بسیاري از ایرانیان است.

آداب نوروز
ایرانی��ان از اوایل اس��فند به پیش��واز نوروز مي روند. نخس��ت 
خانه تکاني مي کنند. نظافت، تعمیر وس��ایل خراب شده، دور ریختن 
اش��یای بي فایده و زائد، رنگ آمیزي در و دیوار، شس��تن در و پنجره، 
گردگیري و ترتیب گنجه ها و قفسه ها از فعالیت هایي است که همه را 
از زن و مرد، چه در خانه و چه در بازار و اداره و کارگاه، به خود مشغول 
مي دارد. س��پس خرید اش��یای الزم براي منزل، لباس نو تابس��تاني، 
هدایا و عیدي براي یکدیگر و لوازم س��فره هفت س��ین و ش��یریني و 
آجیل براي دید و بازدید نوروز آغاز مي شود. در فاصله ده تا پانزده روز 
مانده به نوروز سبزه سبز مي کنند و آن دانه هاي مختلف از قبیل گندم، 
جو، عدس، باقال و ارزن اس��ت که پس از سبزش��دن تزیین مي شود و 
در س��فره هفت سین جاي مي گیرد. در گذشته دوازده نوع دانه را سبز 
مي کردند و از روي رشد آن ها چگونگي محصول سال نو را پیش بیني 

مي نمودند.
دوخت��ن لب��اس، پختن ش��یریني هاي مخصوص ن��وروزي و 
ارس��ال نامه هاي تبریک سال نو براي دوستان و آشنایان و همکاران 
و معلم��ان از کاره��اي دیگر این فصل اس��ت. از دیگر کارهاي الزم، 
رسیدگي به حساب هاي مالي خانواده و پرداخت وام هاست. در لحظه 
 س��ال تحویل کس��ي با دیگري نباید قهر باشد یا از او رنجشي به دل 

نگه دارد.
 روز قبل از عید، حمام نوروز واجب اس��ت. شستش��و و پوشیدن 
لباس نو، ولو یک تکه، اهمیت خاص دارد. ش��ب س��ال تحویل همه 
چراغ هاي خانه را روش��ن مي گذارند. س��بزي پلو و ماهي یا رش��ته پلو 
مي پزند تا رش��ته امور در دستش��ان بماند. از ش��ام شب عید براي روز 
دیگر مقداري نگه مي دارند تا برکت از سال گذشته به آینده بپیوندد. 
در لحظه تحویل س��ال که مهم ترین لحظه سال است، افراد خانواده 
دور س��فره هفت سین مي نش��ینند. بر این سفره، کتاب آسماني، آینه، 
ش��معدان، قدحي بلورین پر از آب که چند ماهي کوچک قرمز در آن 
ش��ناور باشد، سبدي کوچک از تخم مرغ رنگ شده، ظرف هاي میوه 
و ش��یریني و آجیل، گلدان هاي گل و هفت چیز که نام آن ها با حرف 
س��ین شروع شود قرار دارد. سمنو، سکه، سبزه، سنبل، سیب، سرکه، 

سنجد، سیاه دانه و سیر معمول ترین این چیزها است.
هنگام تحویل سال باید دعاي مخصوص خواند و به قدح آب که 
روشنایي است چشم دوخت. پس از تحویل سال، دهان را با شیریني 
یا عسل شیرین مي کنند، یکدیگر را مي بوسند و شادباش و مبارک باد 
و »صد سال به از این سال ها« مي گویند. بزرگ ترها به کوچک ترها و 
گاه همه به یکدیگر عیدي و هدیه مي دهند و به دید و بازدید مي پردازند 
که تا روز دوازدهم ادامه دارد. ابتدا باید کوچک ترها به دیدن بزرگ ترها 
بروند، سپس آن ها نیز از کوچک ترها بازدید کنند. در بعضي شهرها در 

صبح نوروز، دیدن از خانواده هاي سوگوار واجب است.
روز س��یزدهم فروردین، س��یزده به در است. همه از خانه بیرون 
مي روند و روز را به تفریح و شادي و بازي در صحرا و دشت مي گذرانند. 
در این روز با طناب به درخت تاب مي اندازند و به تقلید از جمش��ید بر 
آس��مان گذر مي کنند. خوردن کاهو با س��کنجبین یا سرکه و چیدن و 
جمع آوري س��بزه هاي نورس��ته از مراسم این روز است. صبح این روز 
س��بزه اي را که س��بز کرده بودند با خود از خانه بیرون مي برند و به آب 

روان مي سپارند یا به پشت بام مي اندازند. 

دختره��اي دم بخ��ت علف ها را به هم گ��ره مي زنند و به امید 
بخت گشایي مي خوانند: »سیزده به در، سال دگر، خانه شوهر.«

نوروز و روزهاي پیش از آن تا س��یزده به در، آداب و تفریحات 
و بازي ه��ا و مراس��م بس��یار مفص��ل دارد؛ از آن جمله نمایش هاي 
میرن��وروزي، نواهاي دس��ته هاي دهل زن و نقاره چ��ي، رقص ها و 
ش��وخي هاي حاجي فیروز. اگرچه در طول تاریخ بارها جش��ن  هاي 
مل��ي ایران��ي مورد بي مه��ري و گاه قهر و کین کس��اني قرار گرفته 
است که شادي مردم و دلبستگي آنان را به سنت هاي دیرین خوش 
نمي داش��تند، اما ایرانیان ای��ن یادگارهاي دل انگیز ملي را همچنان 

پاي برجا نگه داشته اند.

جشن گل سرخ
روز س��وم اردیبهش��ت، نام ماه و روز یکي مي ش��ود و از همین 
رو ایرانیان باس��تان آن روز را جش��ن مي گرفتند. اردیبهشت، دومین 
م��اه بهار، نام خود را از امشاس��پندي به همین ن��ام دارد که به معني 
واالترین راس��تي ها و درستي ها و ایزد نور و روشنایي و آتش بي دود 
اهورایي اس��ت. به اعتقاد پیشینیان، خداوند در اردیبهشت ماه زمین 
 را آفریده اس��ت. در این موقع س��ال، گل سرخ عرصه باغ و بوستان را 

مي آراید.
ایران را س��رزمین گل و بلبل نامیده اند، زیرا گل س��رخ بیش از 
همه جا در ایران مي روید و ستایش رنگ و بوي و زیبایي و دلفریبي 
آن بیش از همه در اندیش��ه و ادب ایراني جاي داش��ته است. ایرانیان 
باس��تان در بهار و به ویژه در جش��ن هاي اردیبهشت ماه، خرمن هاي 
عظیم گل را فراهم مي آوردند و دورادور آن به نوشیدن شراب گلرنگ 
و سرخوش��ي و ش��ادکامي مي گذراندند. هدیه فرستادن گل سرخ از 
مراس��م مهم این جشن اس��ت. ابوریحان بیروني به برگزاري جشن 
گل سرخ در خوارزم اشاره کرده و نوشته مسیحیان در روز چهارم ماه 
ایار که همزمان با اردیبهشت ماه است گل سرخ به کلیساها مي بردند. 
در تاریخ بیهقي از برگزاري جشن  گل افشان به وسیله یکي از امیران 
دربار سلطان مسعود غزنوي نیز یاد شده و آمده است که امیر و یاران 
او در حال سرمس��تي دورادور خرمن گل هاي فراهم آمده به رقص و 
پایکوبي پرداختند، درحالي که هریک تاجي از شاخه هاي سبز مورد و 

گل سرخ به هم بافته بر سر گذاشته بودند.

جشن آب ریزان
ایران سرزمیني کم آب است. به این جهت از گذشته هاي بسیار 
دور، زیباترین افس��انه ها درباره باران و چشمه  س��اران و جویبارها و 
رودهاي خروش��ان بر س��ر زبان ها بوده است. مراسم جشن هایي که 
در تیرماه برگزار ش��ده، همگي براي آب بازي و پاش��یدن آب به سر و 
روي یکدیگر است، اگرچه در برخي دیگر از جشن ها از جمله نوروز 
و آبانگان و جشن هایي که در ماه بهمن برگزار مي شده نیز پاشیدن 

آب به یکدیگر و آب  ریزان مرسوم بوده است.
در ششمین روز تیرماه جشني به نام نیلوفر بوده است که امروز 
از مراسم آن اطالع چنداني در دست نیست. نیلوفر، گل مخصوص 
ایزدبانو آناهیتاست که تا زمان ساسانیان، بزرگ ترین پرستش گاه ها 
و مجلل ترین پیکره هاي او بر جاي بوده است. نیلوفر بر روي آبگیرها 
مي روید و رنگ و بویي دلنش��ین دارد و یادگار دوراني است که اقوام 
اولیه آریایي، فرهنگي مش��ترک داش��ته اند. هم اکنون نیلوفر در هند 
همچون گذشته نشانه و رمزي از مادر طبیعت است. در سفره جشن 
مهرگان نیز گل نیلوفر به عنوان یکي از لوازم اصلي بر س��ر س��فره 

نهاده مي شود.
روز س��یزدهم تیرماه برخورد نام روز و ماه اس��ت و به آن جشن 
تیرگان مي گفته اند. در این روز جش��ني بزرگ برگزار مي ش��ده و در 
افس��انه هاي ایراني داس��تان دلکشي درباره آن آمده است. بنا بر این 
افس��انه، چون افراس��یاب توراني بر ایران چیره ش��د، در طبرستان، 
ایرانی��ان به مدت طوالني به محاصره س��پاه وي درآمدند. انبارهاي 
آذوقه به پایان رس��ید و گرس��نگي مي رفت که همه را از پاي درآورد. 
منوچهر، پادشاه ایران از افراسیاب خواست که به اندازه یک تیر پرتاب 

از کشور ایران را آزاد کند و به او واگذارد. افراسیاب  پذیرفت.
س��پندارمذ، فرشته نگهبان زمین، به یاري ایشان آمد و دستور 
داد تیر و کماني ویژه بسازند. آن گاه پهلواني پارسا و میهن دوست را 
برگزید تا کمان بکش��د و تیر پرتاب کند. پهلوان که آرش نام داشت 

برپا خاست و برهنه شد. 
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آن گاه روي به سوي مردمان کرد و به همه نشان داد که اندامي 
نیرومند و س��الم دارد. س��پس کمان را برکش��ید و چندان در آن نیرو 
نهاد که بدنش پاره پاره ش��د. ایزد باد به یاري س��پندارمذ تیر را تا آن 
س��وي جیحون ب��رد و بر درخت گردویي ف��رود آورد که از بزرگي در 
جه��ان مانند نداش��ت. گفته اند که از محل پرت��اب تیر تا آن گردوبن 

هزار فرسنگ بود.
افراسیاب ناچار سپاه خود را عقب نشاند و ایرانیان که از گرسنگي 
به جان آمده بودند ش��ادي ها کردند و تنور و وس��ایل آش��پزخانه را که 
بي مصرف مانده و کهنه و فرسوده شده بود شکستند و در چشمه سارها 

تن شستند تا غبار ننگ و بدبختي را از خود بزدایند.
 این افس��انه تعبیري حماس��ي از خشکسالي و بي باراني است و 
عقب کش��یدن افراسیاب در افسانه، نشان کنار رفتن دیوي است که 
از فرو ریختن باران جلوگیري کرده. دور راندن دیو با فداکاري و جان 
در کف نهادن آرش کماندار همراه است و فرو ریختن باران و سرسبز 
ش��دن کشت و بوستان، شادي و نش��اط مردم را در پي دارد. نکته اي 
ظریف در داستان آرش وجود دارد که زمینه سنتي لخت شدن پهلوانان 
در زورخانه است. آنان نیز هنگام مبارزه و کشتي گیري لخت مي شوند و 

دور گودي مي چرخند تا همگان ورزیدگي بدن آن ها را ببینند.
جشن تیرگان بنا بر آن چه در نوشته هاي دیرین آمده روز مخصوص 
دبیران و دهقانان نیز بوده است. زیرا تیر همان عطارد است که دبیر فلک 
خوانده شده. در این روز نویسندگان و دبیران و دهقانان که مردم باسواد و 
نگهبانان تاریخ و فرهنگ باستان ایران بوده اند به لباس مخصوص خود 

درمي آمدند و مورد احترام و بزرگداشت بسیار قرار مي گرفتند.
در جش��ن تیرگان مرسوم بوده است که همه در چشمه سارها و 
رودهاي خروشان شستشو کنند و براي تبریک و شادي به یکدیگر آب 
بپاشند. نوشته اند که در این روز ساکنان ساحل خزر به دریا مي رفتند 
و همه روز را آب بازي مي کردند. در تاریخ ایران بعد از اسالم در زمان 
شاه عباس بزرگ، به برگزاري یک جشن باشکوه آب ریزان در اصفهان 
اشاره شده است که نشان از زنده کردن آداب و رسوم باستاني در قرن 
هفدهم میالدي دارد. در این مراسم همه بزرگان و اهالي اصفهان در 

زاینده رود به آب بازي مي پرداخته اند.

جشن سده
س��ده یکي از جشن هاي باس��تاني ایران است که در شب دهم 
بهمن برگزار مي شود. بنا بر رسم ایرانیان باستان، زمستان بزرگ، پنج 
ماه )صد و پنجاه روز( بوده و در روز جش��ن س��ده چندروز از زمس��تان 
گذش��ته و صولت و ش��دت آن به پایان آمده اس��ت. در این روز، عدد 
فرزندان کیومرث، پدر همه آدمیان، به صد تن رسید و هوشنگ، پادشاه 
بزرگ پیشدادي، در این روز تاج بر سر نهاد. ایرانیان معتقد بودند که در 
این زمان، جهنم از زمستان زاده مي شود، زیرا به اعتقاد ایرانیان باستان، 
دوزخ  جایي بس��یار سرد بوده است. پس آتش مي افروختند تا زشتي و 
پلیدي جهنم را دور کنند و گرداگرد آن به رقص و شادماني و خوردن 

گردو و بادام برشته و نوشیدن شراب مي پرداختند.
جش��ن سده بعد از اس��الم تا اواخر دوره سلجوقیان برجاي بود. 
در تاریخ بیهقي ش��رحي از برگزاري آن در روزگار س��لطان مس��عود 
غزنوي داده ش��ده است. نوش��ته اند که وي با همه اشتیاقي که براي 
انجام جشن هاي باستاني ایران به شکوه و جالل تمام داشت، در شب 
جش��ن سده اندوه زده و خشمگین به خلوت رفت و از تماشاي مراسم 
سرباز زد. جشن سده تا روزگار سلجوقیان برجاي بوده است. ملکشاه 
سلجوقي در این شب در بغداد جشن باشکوهي ترتیب داد که شاعران 

و نویسندگان با توصیف آن سلطان را ستایش بسیار کردند.
در گذشته، توده مردم جشن سده را بسیار بزرگ مي داشتند. امام 
محمد غزالي در کیمیاي سعادت، عید داشتن سده را به دلیل آن که از 
جش��ن هاي گبران است حرام شمرده و به نکاتي اشاره کرده است که 
نشان مي دهد این شب نزد مردم با شادي بسیار مي گذشته و ایرانیان 
با موسیقي و نشاط و عیدي دادن به کودکان آن را بزرگ مي داشته اند. 
غزال��ي مي گوی��د خرید و فروش چنگ و چغانه و صورتک حیوانات و 
س��پرها و شمشیرهاي چوبین و بوق سفالین در عیدها به خودي خود 
گناه نیس��ت، اما از آن جا که جش��ن سده متعلق به ایرانیان نامسلمان 

است حرام شمرده مي شود.
در بهمن ماه جز جشن سده، عیدهاي دیگري نیز برگزار مي شد 
ک��ه یک��ي از آن ها بهمنجنه یا بهمنگان اس��ت که در دومین روز این 

ماه واقع شده. 

در این روز دانه هاي اس��پند را در شیر تازه مي ریزند و مي خورند 
و معتقدند که حافظه را مي افزاید و فراموش��ي را از بین مي برد. اس��پند 
همان گیاه مقدس��ي اس��ت که دانه هاي ریز و سیاه رنگ آن را بر روي 
آت��ش مي ریزن��د و با دود و بوي خ��وش آن، دیوان را فراري مي دهند 
و اثر چش��م زخم را باطل مي کنند. هنگام جش��ن بهمنگان، در نواحي 
مرکزي ایران مرس��وم است که آش��ي از گوشت و حبوبات، غالت و 
س��بزي هایي که در آن روز به دس��ت آید مي پزند. این غذا شاید همان 
آش شله قلمکاري باشد که هنوز به عنوان آش نذري براي دوستان و 

آشنایان فرستاده مي شود.
روز بیس��ت و دوم بهمن ماه، جش��ن باد روز اس��ت که باز در آن 
نوش��یدن ش��راب و بازي و شادي مرس��وم بوده. روز سي ام بهمن ماه 
جش��ن آب ریزگان اس��ت. گفته اند که در زمان پادشاهي فیروز، نیاي 
خسرو انوشروان، خشک سالي سختي پیش آمد و مردمان بسیار رنج 
بردند اما پادش��اه انبارهاي غله را گش��ود و مردمان را از آن بهره ها داد، 
آن گونه که هیچ کس از گرسنگي نمرد. سپس فیروز به آتشگاه رفت 
و از اهورام��زدا به زاري طلب باران کرد. در این روز چندان باران بارید 

که به داخل چادرها و خانه شاه نیز سرازیر شد.

شب یلدا و جشن هاي دي ماه
ش��ب قبل از فرارسیدن نخس��تین روز دي ماه، درازترین شب 
سال است و به آن شب یلدا یا شب چله مي گویند. دي ماه را ایرانیان 
باستان، خورماه نیز مي گفتند. نخستین روز آن خرم روز است. این روز 
و این ماه هر دو به نام اهورامزدا نام گذاري شده، بنابراین روز اول دي 

جشني بزرگ است.
مراسم شب چله، خانوادگي برگزار مي شود و هنوز همه مراسم 
آن پابرجاست. در این بلندترین شب سال، افراد دور و نزدیک در منزل 
بزرگ خانواده گرد مي آیند و با خوردن میوه و آجیل شب را به شادي 
مي گذرانند. خوردن هندوانه، خربزه، انار، سیب و به و نیز انواع خشکبار، 
به ویژه آجیل ش��یرین و تخمه بوداده ش��ور، در این شب معمول است. 
یکي دو روز قبل از فرارس��یدن شب چله، مردهاي جوان خوانچه هاي 
آراس��ته میوه را به خانه نامزدهاي خود مي فرس��تند و خود به مهماني 
خان��ه عروس مي روند. خانواده دختر نیز لباس و پارچه نبریده به جاي 

آن هدیه مي فرستند.
خوانچه، طبق مستطیل ش��کل چوبي اس��ت که روي آن را با 
سفره اي قلمکار یا ترمه مي پوشانند و بر آن ظرف هاي بزرگ میوه را 
پیچیده در زرورق هاي رنگین و آراسته با گل و نوارهاي مواج مي چینند. 
این خوانچه را بر سر مي گذارند و گاه چند مرد که هر یک خوانچه اي 
بر س��ر دارند در پي یکدیگر راهي خانه عروس مي ش��وند. گردآمدن 
ش��ب چله دور کرسي با نقل خاطرات ش��یرین و خواندن کتاب هاي 
داس��تاني تا دیرگاه ش��ب ادامه مي یابد. در این ش��ب، خوردن برف و 

شیره نیز معمول است.
بنا بر یک سنت دیرین، در نخستین روز دي ماه هر سال، پادشاه 
از تخت شاهي به زیر مي آمد و با جامه سپید در صحرا بر فرشي سپید 
مي نشس��ت. دربان ها و نگهبانان را مرخص مي کرد و بار عام مي داد. 
نیز با دهقانان و برزگران بر سر یک سفره مي نشست و ایشان را برادر 
مي نامید و از غذاي ایشان مي خورد. این جشن را نود روز نیز مي گفتند، 

زیرا میان آن تا نوروز نود روز تمام فاصله است.
در روزهاي هش��تم، پانزدهم و بیست و سوم این ماه نیز تطابق 
نام روز و ماه را جشن مي گرفتند و معتقد بودند که آسمان در یازدهمین 
روز ماه دي آفریده شده است. سیر سور یا جشن سیر در روز چهاردهم 
دي ماه برگزار مي شد. شانزدهمین روز دي ماه که به ایزدمهر منسوب 
بوده، جش��ن و مراس��م خاصي از شادخواري و ش��ادکامي و رقص و 
موس��یقي برپا مي شده اس��ت. در افسانه هاي مربوط به این روز اغلب 
از گاوي س��خن مي رود که فریدون با ش��یر او پرورده ش��د. این گاو 
»برمای��ون« نام دارد و احتمال داده اند که به معني گاو ُپرمایه باش��د. 
مناسبت جشن روز شانزدهم دي ماه را بازگرفتن فریدون از شیرگاو و 
رها ش��دن گاوهاي ایرانیان به وسیله فریدون از بند ضحاک گفته اند. 
آمده است که در شب این جشن در آسمان گاوي از نور آشکار مي شود 
که ش��اخ هاي او از طال و پاهایش از نقره اس��ت. این گاو گردونه ماه را 
به دنبال مي کشد و حدود یک ساعت در آسمان مي ماند. هرکس آن را 

ببیند و آرزویي کند، آرزویش برآورده خواهد شد.
در ای��ن روز مردم براي تبّرک، ش��یرگاو مي نوش��ند و معتقدند 
هرکس در بامداد این روز پیش از سخن گفتن، به بخورد و ترنجي را 

ببوید آن سال را به خوشي و در نعمت خواهد گذراند و از خشک سالي 
و بیچارگ��ي و بدبختي در امان خواهد بود. باز برخي از ایرانیان معتقد 
بودند که در این روز ضحاک، جمشید را کشت و بر اثر آن بر خانه هاي 
مردم بال بارید. از همین رو برخي از جوانان تمام شب بیدار مي ماندند، 
ب��ه در خانه ه��اي مردم مي رفتن��د، در مي کوفتند و ب��ا آوازخواني بال 
را از صاحب خان��ه ب��ر مي گرداندند. صاحبان خان��ه در را به روي آنان 

مي گشودند و با آجیل و شیریني از آن ها پذیرایي مي کردند.
بنا بر افسانه اي دیگر، جمشید در این شب ، پري زیباي رنگارنگي 
را دید که بر گاو سپیدي سوار بود و دسته اي گل سوسن در دست داشت 
و گاه گاه آن را مي بویید. گاو از هفت فلز ساخته شده بود: زر، سیم، مس، 
قلع،آهن، سرب و روي. آن پري نام یکایک آدمیان را بر زبان مي آورد 
و صفات ایشان را بر مي شمرد، آن گاه از نور و روشنایي وجود خویش 
آن ها را بهره ور مي ساخت. جمشید از پري پرسید: »توکیستي؟« پري 
گفت: »من بخت هستم و وجود خویش را بین مردم تقسیم مي کنم«، 

آن گاه از نظر پنهان گشت.
مراسم شب یلدا مراسمي بسیار کهن و مربوط به دوران پیش از 
زرتشت و شب زاده شدن ایزدمهر است، چه اگر بتوان در طي سال شبي 
را درنظر گرفت که در آن ایزدمهر، ایزدي که خورشید گردونه اوست، 
متولد ش��ود، باید آن ش��ب در تاریکي و درازي از تمام شب هاي سال 
ممتاز باشد و چنین شبي همان شب یلداست. قرینه این امر آن است 
که »یلدا« کلمه اي س��ریاني و به معني میالد است. هنگام رواج آیین 
مهر در اروپا، مراسم شب یلدا با شکوه تمام برگزار مي شد. هنگامي که 
مسیحیت، پس از کشتار بي رحمانه پي روان مهر در اروپا رواج یافت، 
اولیاي دین جدید پي بردند که برانداختن برخي سنت هاي آیین مهر 
ناممکن اس��ت و یاد آن همچنان در خاطر مردم زنده خواهد ماند. از 
این روي شب میالد ایزدمهر را به میالد مسیح بدل کردند که در 25 
دسامبر برگزار مي شود. فاصله مختصري که میان این دو جشن وجود 
دارد، بر اثر اش��تباه محاس��به در تقویم پدید آمده و میالد مسیح همان 
شب یلداي پي روان مهر است که در ایران نیز گرامي داشت آن با رواج 
دین زرتشت از میان نرفته و هنوز هم مردم بي آن که علت آن را بدانند، 
آن ش��ب را بزرگ مي دارند. به گمان بعضي محققان مراس��م زادروز 
مس��یح در اروپا در بیس��ت و پنجم ماه دسامبر، یادگار جشن مهرگان 

است که از زمان اشکانیان در روم متداول شده بود.

چهارشنبه سوري و جشن هاي اسفندماه
اس��فند، آخرین ماه س��ال ایراني و منسوب به سپندارمذ، فرشته 
نگهبان زمین و مظهر مهرباني و فداکاري مادر گیتي است. سپندارمذ 
یکي از اَمشاس��پندان زرتش��تي و یکي از واالترین عناصر طبیعت در 
قدیم ترین معتقدات آریاییان ایراني اس��ت. گل بیدمش��ک با رنگ و 

بوي لطیف خود متعلق به اوست.
پنجمین روز اس��فندماه، جش��ن زنان است و مردگیران خوانده 
ش��ده. در ای��ن روز زن��ان با جامه هاي نو به دی��دار یکدیگر مي روند و 
وقت را به ش��ادماني مي گذرانند. مردها به زنان خود هدیه مي دهند و 
آرزوهاي آنان را برآورده مي کنند. این رس��م هنوز در نقاط دورافتاده 
ایران برجاست. در یکي از دهات نزدیک گناباد درخراسان در این روز 
همه مردها به صحرا مي روند تا زنان با آزادي و روي گشاده به رقص 
و پایکوبي بپردازند. اگر در این روز مردي در روس��تا دیده ش��ود مورد 

مسخره و گاه آزار زنان قرار مي گیرد.
از دیگر مراسم سنتي این روزگار که ابوریحان بیروني نیز از آن 
یاد کرده، آویختن افس��ون بر درخانه هاس��ت تا کژدم و دیگر حشرات 
م��وذي را دفع کند. بنا بر این رس��م، دعاه��اي مخصوص را بر روي 
کاغذي چهارگوش نوشته و در هر اتاق به سر دیوار آن نصب مي کنند. 
این افس��ون ها از دمیدن س��پیده تا برآمدن کامل آفتاب دوام مي آورد. 
معتقدند که کژدم و دیگر حش��رات زیانبار از جایي که بر آن افس��ون 
نیس��ت از در مي گریزند. گذش��تن سرما و یخ بندان زمستان و دمیدن 
باد بهاري معموال حش��رات را از هرگونه به جنب و جوش وا مي دارد. 
ایرانیان باس��تان که از ناپاکي و زیان حش��رات و جانوران پلید و آلوده 
ش��دن انبار آذوقه سخت بیزار بودند، کش��تن و از میان بردن آن ها را 

الزم و کار نیک و ثواب مي شمردند.
اما باش��کوه ترین جش��ن اس��فند که تاکنون برجاي مانده و در 
سال هاي اخیر رونق بیشتري نیز یافته، چهارشنبه سوري است. شب 
بین آخرین روز سه ش��نبه و چهارشنبه آخر س��ال، در خانه، خیابان یا 

صحرا، خرمن هاي آتش بر مي افروزند.
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 براي این کار از خارهایی استفاده مي شود که عطر مخصوص 
و شعله بلند دارد. همزمان با غروب خورشید، حداقل سه خرمن آتش 
برمي افروزند و در سه نوبت به ردیف از روي آن مي پرند و مي خوانند: 
»س��رخي تو از من زردي من از تو« و معتقدند که به این ترتیب تمام 
س��ال تندرس��ت خواهند ماند. در این شب، تقسیم آجیل مشکل گشا 
برآورنده آرزوهاي کس��ي اس��ت که نذري دارد. پس��ته، بادام، فندق، 
کش��مش، نخودچي و میوه هاي خشک ش��یرین مثل انجیر، خرما و 
برگه، اجزای اصلي آجیل مشکل گشاس��ت. بنا بر رس��مي دیگر، در 
چنین شبي دختران جوان هر دوسه تن در کنج کوچه و خیابان پنهان 
مي شوند و به سخنان کساني که مي گذرند،  گوش مي سپارند و از نوع 
سخنان آنان براي بخت خود در سال آینده فال مي گیرند. این کار را 

فالگوش ایستادن مي گویند. 
قاش��ق زني یا مالقه زني از دیگر تفریح هاي این ش��ب اس��ت. 
دخترها و گاه پس��رها درحالي که خود را در چادر پوش��انده اند، مالقه یا 
قاشقي بزرگ به دست مي گیرند و بر در خانه همسایه یا دوستان آن قدر 
مي کوبند تا صاحبخانه چیزي خوراکي در مالقه آنان بگذارد. پاشیدن 
آب نیز یکي دیگر از مراس��م چهارشنبه س��وري است که از اعتقاد به 
آفریده شدن آب در این ماه و احترام به آن سرچشمه مي گیرد. ایرانیان 
معتقدند که ریختن آب، روشنایي است. از همین رو هنگامي که کسي 
راهي سفر است پشت سر او جامي آب مي پاشند تا به سالمت بازگردد. 
رس��م جارو و آب پاش��ي جلو درخانه در هر سحرگاه نیز از دیرباز رایج 
بوده و با افس��انه ها همراه شده است. این نظافت صبحگاهي معموال 
به وس��یله دختر دم بخت  خانه بدان امی��د انجام مي گیرد که در پایان 
چهلمین روز، خضر سپیدپوش و سپیدموي با سربند و شال سبز از آن جا 

بگذرد و با تحسین دختر، بخت او را بگشاید و مراد او را بدهد.
در ش��ب چهارشنبه س��وري در بعضي نقاط ایران زنان گرد هم 
مي آیند تا آش نذري بپزند و بین دوستان پخش کنند. پختن سمنو نیز 

اغلب در این شب انجام مي گیرد.
در بامداد روز چهارشنبه آخر سال، ظرف ها و کوزه هاي کهنه را از 
پشت بام به کوچه مي اندازند و مي شکنند تا جاي آن ها را با ظرف هاي 
نو عوض کنند و با پاکیزگي و تازگي به استقبال نوروز بروند. معموال 
در هر خانه داخل یکي از کوزه ها مقداري پول خرد مي ریزند تا نخستین 
کس��ي که از کوچه مي گذرد آن را بیابد و خوش��حال شود. سعدي در 
بوستان این کوزه را »چشمارو« خوانده، شاید از این رو که تصویر چشم 

و ابرویي نیز برآن کوزه نقش مي شده است.

مهرگان
پس از نوروز، مهم ترین جش��ن ایراني، مهرگان اس��ت که روز 
شانزدهم مهرماه، هنگامي که نام روز و نام ماه برهم مي افتد، برگزار 
مي شود. ایرانیان باستان، سال را به دو فصل تابستان و زمستان بخش 
مي کردند. تابس��تان که هنگام رفتن به صحرا و کش��ت و کار بود با 
جش��ن هاي نوروزي آغاز مي ش��د و هنگامي که در اول پاییز و شروع 
فصل س��رما گوسفندان و چهارپایان به آغل بازمي گشتند و انبارها از 
محصوالت کش��اورزي و باغداري انباش��ته بود، جشني دیگر برگزار 

مي شد که همین مهرگان است.
 مهرگان در واقع جشن شکرگزاري و شادي برداشت محصول 
است. کشاورزان ایراني هنوز چنین وقتي، مجالس عروسي و مهماني 
به راه مي اندازند و براي گشت و گذار و زیارت و سیاحت راهي شهرهاي 

دیگر به ویژه اماکن مذهبي مي شوند.
مهرماه، آغاز اعتدال پاییزي و یکس��اني روز و ش��ب است. بنا به 
معتقدات ایرانیان باس��تان، در مهرگان زمین گسترده مي گردد و تن و 
جان آدمي به هم مي پیوندد. در حماسه ملي ایران، مهرگان زماني است 
که کاوه آهنگر بر ضد ضحاک قیام کرد و با از میان برداشتن او فریدون 
بر تخت پادشاهي نشست. گرامي داشت جشن مهرگان نیز به فریدون 
نس��بت داده شده است. در دوره شاهنشاهي ساسانیان، اردشیر بابکان 
در این روز تاجي خورشیدگون بر سر نهاد و از آن پس ساسانیان پیوسته 

این روز را گرامي مي داشتند.
ماه مهر منس��وب به مهر یا میترا، ایزد دوس��تي و پیمان درست 
اس��ت که خورش��ید تابان گردونه اوست. ایزدمهر هر روز سوار بر این 
گردونه پهنه آسمان را درمي نوردد و پیمان شکنان را با نیزه هاي زرین 

به سزا مي رساند.

 با این که زرتشت کوشید با ترویج یکتاپرستي، ستایش ایزدان 
گوناگ��ون را از می��ان بردارد، باز خدایان پی��ش از او به صورت همین 
فرش��تگان درآمدند. یکي از بزرگ ترین این ایزدان، ایزدمهر اس��ت و 
فصل بزرگي از یش��ت ها به نام مهریش��ت به گرامي داشت این ایزد و 

نیایش او اختصاص یافته است.
جشن مهرگان مانند نوروز با شکوه و جالل تمام برگزار مي شده 
اس��ت. تاریخ نویس��ان یوناني بارها به ش��ادخواري و جشن و سرور و 
نغمه س��رایي و موس��یقي بس��یار که در مهرگان انجام مي شده اشاره 
کرده اند. آورده اند که پادش��اهان هخامنشي هرگز نمي بایست مست 
ش��وند، مگر در جش��ن مهرگان که لباس ارغواني مي پوش��یدند و در 
باده پیمایي و مي خوارگي دیگران ش��رکت مي کردند. در این جش��ن 
موب��دان خوانچ��ه اي که در آن لیمو و ش��کر و نیلوفر و به و هفت دانه 

مورد گذاشته شده بود زمزمه کنان نزد شاه مي  آوردند.
از شانزدهم تا بیستم مهرماه، مهرگان عامه بود. روز بیست و یکم 
شاهان و بزرگان مهرگان خاصه برگزار مي کردند و این روز را با خانواده 
و نزدیکان مي گذراندند. از مراسم جشن مهرگان، افروختن آتش هاي 

بزرگ و رقص و شادماني و مي نوشي گرداگرد آن است.
 در این هنگام در خانه ها س��فره مهرگاني مي گس��ترند و با انواع 
غذاه��ا و میوه ها و ش��راب و گالب و گل ف��راوان آن را مي آرایند. در 
سفره مهرگان باید هفت میوه به ترتیب قرار داده شود: ترنج، سیب، به، 
عناب، انار، انگور سفید و ُکنار. در این روز همگان شکر و گالب فراوان 
مي نوشند تا در زمستان از آسیب بیماري و سرما در امان مانند. گذاشتن 
ش��اخه هاي سبز مورد و گل نیلوفر بر سفره مهرگان از واجبات است. 
ریختن اس��پند و برگ خش��ک مورد بر روي آتش عالوه بر پراکندن 

بوي خوش، دیوها و جن ها را مي پراکند.
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امسال  زمستان  آخریِن  روزهاي 
دیگر  سال هاي  و  روزها  میان  در  هم 
و نیک و بدي که بر مردمان گذشته، 
هم سفر  هزارساله ها  با  و  مي شود  گم 
نو در مي آید و  است. روز و روزگاري 
آدمیان  و  مي شود  آغاز  دیگر  سده اي 
در سال جدید، همچنان به دنبال آن چه 
تاکنون نیافته اند، خواهند رفت تا شاید 

گم شده خود را بیابند. 
ما که مردم این روزگاریم، سال آینده همانند مسافراني 
خسته و رنجور از کاروان قرن پیاده می شویم و دیگرانند که 
به  بهاران،  و  نوروزها  رسیدن  فرا  به همراه  را  دیگر  سده اي 
جشن خواهند نشست و ستاره چین زمانه اي خواهند بود که با 

آمدن خورشید نورباران شود. 
»براي هر ستاره اي که ناگهان، در آسمان غروب مي کند، دلم هزار پاره است. 
دل هزار پاره را، خیال آن که آسمان، همیشه و هنوز، پرستاره است، چاره است.«
)محمد زهري(

است:  آورده  سیمرغ  صفیر  داستان  در  اشراق،  شیخ 
»روشن روانان چنان نموده اند که هر آن هدهدي که در فصل 
بهار، ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود، پر و بال خود 
برکند و قصد کوه قاف کند، سایة کوه قاف بر او افتد و به مقدار 
هزار سال این زمان و این هزار سال در تقویم اهل حقیقت 
این مدت  اعظم، و در  از مشرق الهوت  یک صبحدم است 
سیمرغي شود که صفیر او، خفتگان را بیدار کند و نشیمن او 
در کوه قاف است. صفیر او به همه کس برسد و لیکن مستمع، 

کمتر دارد و همه با وي اند و بیش تر بي وي اند.« 
ما همان از راه ماندگانیم که صفیر سیمرغ را نشنیدیم و 
بسیار بسیار بي وي بودیم و همین بود که در رنج و عذابیم. در 
نگاهي شتاب آلود به قرني که نفس هاي آن کنون به شماره 
افتاده، مي بینیم آن چه را که شاید در نخستین سال این قرن 
در هیچ گمان و خیالي نمي آمد. آن چه که دیدیم و شنیدیم و با 
سخت جاني گذرانده و هنوز زنده ایم، عینًا تکرار روزهایي است 
که بر مردمان پیشین رفته است؛ روزهایي از قرن هاي دور که 
در فراموش خانه ایام، النه کرده اند اما درد و رنج و عذاب آن ها 
در کتاب ها مسطور است و شنیدن، گفتن و خواندن آن ها دل 
هر فرزانه اي را دردمند و ریش مي سازد. تو گویي که زمانه 
خواسته است این قرن را آزموني براي مردماني قرار دهد که 

در راهند و مي آیند. 
و  بزرگ  آن گونه  امسال،  نوروز  که  روست  همین  از 
و  جشن  به  را  آن  آن چنان  باید  مردمان  و  است  شکوهمند 
شادي بنشینند تا از تن آنان خستگي و رنجوري روزهاي از 
دست رفته را بزدایند، مگر نه آن که »هر که نوروز را جشن 
کند و به خرمي پیوندد، تا نوروز دیگر عمر در شادي و خرمي 

گذارد و این تجربت، حکما از براي شاهان کرده اند.« 
)نوروزنامه خیام(

نور خواهد آمد
مردمان  بر  ستمي  آن چنان  مغول،  حمله  با   6۱6 سال  به 
آن روزگار رفت که هیچ گاه گمان نمي رفت در سده هاي پسین 
واقعه گریخته  بخارا پس  از  ببیند: »یکي  را  چشم روزگار آن ها 
آمدند،  گفت:  پرسیدند.  او  از  بخارا  حال  آمده  خراسان  به  بود، 
کندند، سوختند، کشتند، بردند و رفتند! جماعت زیرکان که این 
تقریر شنیدند، اتفاق کردند که در پارسي موجزتر از این سخن، 
نتواند بود و هر چه در این جزو، مسطور گشت خالصه و ذنابة 
آن، این دو سه کلمه است که این شخص تقریر کرده است.« 

)جهانگشاي جویني، ص 82 �80، جلد اول(
حکیم عمر خیام فرموده است:

»ترکیب پیال�ه اي که در ه�م پیوس�ت 
بش�کست��ن آن روا ن�م�ي دارد مس�ت

چندین سر و پاي نازنین از سر و دست 
از مهر که پیوست و به کین که شکست؟«

)ص  مغول  تاریخ  کتاب  در  آشتیاني  اقبال  عباس  شادروان 
از آن که  بعد  ۳0 و ۳۱ چاپ چهارم( مي نویسد: »در سال 6۱7 
چنگیز از ویراني بخارا فراغت یافت، به طرف سمرقند حرکت کرد 
و از مردم بخارا جمع کثیري را اسیر نمود و همراه قشون خود 
پیاده  را  بیچاره  بخارایي  اسراي  بي رحم،  چنگیزیان  داد.  حرکت 
دنبال اسبان خود مي کشاندند و از ایشان هر کس را از راه رفتن، 
عاجز مي ماند، مي کشتند. در این دوران وحشت و کشت و کشتار 
و بي رحمي، دانایان و خردمندان یا کشته شدند یا آواره گردیده 
و رفتند. بنگرید که بر سر عطار چه آمد. موالنا دست در دستان 
پدر، راه فرار در پیش گرفتند و در قونیه آمدند. سعدي، خود به 
چشم خویشتن این روزگار را دید. سیف فرغاني، اندوه زده، بیمار 

و گرفتار، شعر معروف خود را سرود:

هم مرگ بر جهان شما نی�ز بگ�ذرد 
هم رون�ق زم�ان شم�ا نی�ز بگ�ذرد

وین بوم محنت از پي آن تا کند خراب
بر دول�ت آشی�ان شم�ا نی�ز بگ�ذرد

ب�اد خ�زان نکب�ت ای�ام، ن�اگه��ان 
بر باغ و بوست�ان ش�ما نی�ز بگ�ذرد

اي تیغت�ان چو نیزه، براي ستم دراز 
این تی�زي سن�ان شم�ا نی�ز بگ�ذرد

چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد
بی��داد ظالم��ان شم�ا نی��ز گ�ذرد

بادي که در زمانه، بسي شمع ها بکشت
هم، بر چراغدان شما نی�ز بگ�ذرد.«

آن چه رفت و نوشته شد، گوشه اي از روز و روزگار مردمان 
آن روزگار بود که به اشاره لختي به گریه قلم آمده. در این سده 
که اوج و شکوه تمدن جهاني اش مي گویند، بسیار چیزها دیدیم 

و شنیدیم.
کجاست هم نفسي تا به شرح عرضه دهم

که دل چه مي کش�د از روزگ�ار هجرانش

زناني را دیدیم که به اسارت رفتند و در بازار برده فروشان فروخته 
شدند، مرداني را دیدیم زنان و دختران آنان را به اسارت مي بردند و 
سرانجام سرهاي بریده آنان به خاک مي افتاد و خون در شیارهاي 
بیابان جاري مي شد، کودکاني را دیدیم که به جاي آموختن بازي و 
بیابند و بکشند،  شادماني، اسلحه به دست مي گرفتند تا دیگران را 
کودک سیه چهره اي را دیدیم با پوستي بر استخوان در بیابان تفته و 
گرم بر زمین افتاده و جان مي داد و کرکس ها در انتظار آخرین رمق 
حیات او بودند. شهرهاي بزرگ در آتش کین و خشونت می سوختند، 
تنها،  کودکي  مي شدند.  تکه پاره  سنگین،  پتک هاي  با  تندیس ها 
سرگردان و آواره با چشماني گریان مي گفت که مي خواهد به خدا 
شکایت کند، شکایت کرد خشک و تر سوختند. فرادستان بي خبر 
از فرودستان به غارت و چپاول پرداختند، زر و زور، شاخص زمانه 
گشت. گرسنگان و درماندگان روزگار خویش، در پي تکه ناني رفتند 
و نیافتند. پدران با دستان خالي راه خانه را گم کردند. فرزندان گوش 
به در که پدر کي مي آید تا شاید شکم گرسنه آنان، تسکین یابد. 
کوچه ها خلوت و غریب، روزها منتظر که بر آن ها رهگذري بگذرد. 
از خیابان و کوچه اي که صداي پاي هیچ رهگذری را نشنیده بود، 
بوي غربت، مرگ، تنهایي و بي کسي در همه جا پیچیده بود. بهارها 
تکراري، فصل ها مالل آور، همچون باد در گذر زمان، مردمان بیگانه 
از خویش، تنهاي تنها، نه امیدي و نه آرزویي و نه امید فردایي، گویي 
مروت منسوخ گشته و وفاداري معدوم. دست ها به سوي آسمان تا گناه 
آنان بخشیده شود و روزگاري نو درآید، اما درهاي آسمان نیز بسته 
شده بودند. همه در این بیدادها شریک، چه آنان که تماشاگر بودند و 
سکوت پیشه کرده، چه آنان که خود پرچم بیداد را برافراشته بودند. 
شاعران و گویندگان زبان بریده به کنجي رفتند، قلم ها شکسته، دستان 
یاري رسان به زنجیر، پاها را دریغ از قدم، زندانیان، دربند تا شاید روزي، 
ماهي و سالي درآید و در زندان گشوده شود، ولي افسوس هیچ گاه این 

آرزو را درنیافتند، نه فقط آن که اي بسا آرزو که خاک شده.
شب است و مادران شه�ر، غمن�اک

هزاران گل شکفت و خفت بر خاک
و  فرزانگان  بود،  قرن  این  ره آورد  آخرین  مرگ،  و  بیماري 
دانایان، افتادگان و درماندگان، ستمکاران و بي گناهان، دارندگان 
و بي چیزان همه و همه، طعمه این مرگ شدند، درهاي خانه ها 
از  پدر  وهم آور،  و  تاریک  خیابان ها  کور،  و  بسته، شهرها سوت 
فرزندان و فرزندان از پدر و مادر بي خبر، ماه ها یکدیگر را ندیدند، 
را  خود  درهاي  کشورها  بود.  شده  پاشیده  مرده  خاک  همه جا 
بستند تا کسي نیاید، غافل از آن که مرگ همه جا در کمین است. 
جنازه ها تلنبار در بي نشاني به خاک مي رفتند. نه نشانه اي و نه 
بودند.  مساوي  همه  مرگ  برابر  در  مردند،  باهم  همه  عالمتي، 

حداقل در این جا عدالت اجرا شد!
چو پرده دار به شمشیر مي زند همه را

کسي مقیم حریم حرم نخواه�د ماند
میان  در  سرگردان  و  غریب  و  تنها  کودک  شکایت  شاید 
به  که  دستاني  همه  از  کارستان.  بود  کاري  جنگ،  خرابه هاي 
شکایت، رو به آسمان آورده بودند، همین دستان کودک تنها ره 

به ملکوت برده و شنیده شده است.
روزگار در گذر است از نیک و از بد. آن چه مي ماند خاطره 
است؛ چه به قلم درآید و بر سینه دفتر نوشته شود و چه سینه به 
سینه در یادها بماند؛ در قالب شعر، َمَثل و قصه ها که آیندگان، 

گوشه اي خرد و اندک از این یادها را خواهند شنید.
اما به هرحال پس از این محنت ها و رنج ها، در پس تاریکي ها و 
ظلمت  سرانجام روشنایي و نور خواهد آمد، مردمان به نور بازخواهند 
گشت. شادي و شادماني، جاي غم و اندوه را خواهد گرفت. کوچه ها 
و خیابان ها از گام هاي رهگذران، پر خواهد گشت. باغ ها و درختان 
همه  این  پیش گام  نوروز  آمد.  درخواهد  نو  از  همه چیز  و  سرسبز 
است؛ جشني است که در هزارساله هاي تاریخ گذشته، هیچ حمله و 
تهاجمي و هیچ غم و اندوهي، توان آن را نداشته که به نبرد با آن 

برخیزد. پیروز همه دوران ها، نوروز بوده است.
درخ�ت غنچ��ه ب�رآورد و بلب�الن مستن�د

جهان جوان شد و یاران، به عیش بنشستند
بساط سبزه لگ�دک�وب ش�د، به پاي نش�اط

ز بس که عارف و عامي به رقص برجستند
نوروز، یادگار همه ایرانیان است، هرچند دور از یکدیگر باشند 
اما همه در یک نقطه مشترکند و آن بزرگ داشت این جشن است، 

شاید این بار صفیر سیمرغ، شنوا باشد و همه با وي باشند.

 انوشيروان منشي زاده
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ركورد كمترین مشاركت در انتخابات
انتخابات ۱۳۹8 را شاید بتوان متفاوت ترین انت

دنیا در س��الی که گذش��ت، در شوک عظیمی فرو 
رفت. تأثیر شیوع کرونا بر روی روابط اجتماعی، اقتصادی 
و حتی سیاس��ی، به تدریج شرایط تازه ای برای ملت ها و 
دولت ها ایجاد کرد که مدیریت آن دش��وار بود. انس��ان 
معاص��ر که به ان��دازه کافی تحت تأثیر تنهایی ناش��ی از 
مدرنیته قرار داشت، اندک دلخوشی های اجتماعی خود 
را نیز از دست داد و تازه فهمید تابه حال قدر چه چیزهایی 
را نمی دانسته. مشاغل بسیاری از دست رفت اما کسب و 

کارهای اینترنتی رونق گرفت. 
شیوع کرونا اتفاقات مهمی مانند انتخابات آمریکا را 
نیز تحت الشعاع قرار داد و آن ها را در سایه خود کمرنگ 
کرد. حل مشکلی که همه دنیا را در بر گرفته، همدلی و 
همکاری جهان��ی را نیز می طلبد. اکنون همه مردم دنیا 
می دانن��د که برای نابودی بالیی که به جانش��ان افتاده 
باید دس��ت به دس��ت هم بدهند و یکدیگر را یاری کنند، 
زیرا حل نشدن این مشکل در یک گوشه از کره خاکی، 
به معن��ای انتقال دوباره آن به گوش��ه های دیگر جهان 
اس��ت. این جاست که بیت زیبای س��عدی یک بار دیگر 

درستی و زیبایی خود را به رخ عالم می کشد:
بنی آدم اعض�ای یک پیکرن�د

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوه��ا را نمان�د ق��رار
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدم�ی!

تصویری آخرالزمانی از توفان گرد و غبار، استرالیا- جیسون دیویس

حمله ملخ ها، کنیا- کروکاوا دایی

9

آلبوم سال 1399

 تقابل آتش سوزی جنگل  و شیوع کووید19 در کالیفرنیا
 نوح برگر



گشت و گذار بزهای کوهی در ولز هنگام قرنطینه- کریس فرالنگ فیل ها به دنبال غذا در یک زباله دانی، سریالنکا- تارماپالن تیالکسان

اعتراضات به کشته شدن جورج فلوید، مینیاپولیس- فیلیپ مونت گومریاعتراضات ضد نژادپرستی، آتالنتا- لینزی ودراسپون 

آغوش در روزگار کرونا، سائوپائولو- نلسون المیدا  معترض به نژادپرستی مخالفش را نجات می دهد- دیالن مارتینز 

ادای احترام مردم به مارادونا، بوئنوس آیرس- پائولو آکونزو

کروکودیل در لجنزار

اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا به دختر دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام

تک درخت سبزشده در جنگل باواریای آلمان

10



 نوای موسیقی بر ویرانه ها پس از انفجار سهمگین در بندر بیروت

پزشک آمریکایی در حال تسالی پیرمرد گریان مبتال به کرونا که مجبور است روز 
شکرگزاری را در بیمارستان دور از همسرش سپری کند.

 یکی از رأی دهندگان در انتخابات آمریکا برای جلوگیری از ابتالی خود و فرزند 
۱۸ماهه اش به کرونا، دست به ابتکار زد.

بابا نوئل دانمارکی برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا از پشت یک جدار 
شیشه ای با بچه ها خوش و بش می کند.

 درگذشت محمدعلی کشاورز به دلیل عارضه کلیوی 
)۲۶ فروردین ۱۳۰۹ اصفهان– ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ تهران(

دونالد ترامپ پس از متفرق کردن معترضان با گاز اشک آور توسط پلیس، انجیل 
به دست گرفته است!

 مترویی که در هلند از خط خارج شد، به طور معجزه آسایی روی دم مجسمه یک 
نهنگ متوقف شد.

 ساکنان روستایی در هند که محل زندگی خانواده مادری کاماال هریس بوده، برای 
پیروزی او دعا کردند. 

انتخاب جو بایدن در پنجاه و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

 درگذشت سیروس گرجستانی بر اثر سکته قلبی 
)۲۵ اسفند ۱۳۲۳ – ۱۲ تیر ۱۳۹۹(

درگذشت بهمن مفید بر اثر سرطان ریه
)۲۵ مرداد ۱۳۲۱ تهران-  ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ تهران(

11
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آمريکا: انتخابات، آشوب، کرونا  و  ديگر هیچ!

سیاسی خارجی

رتبه اول مرگ و میر كرونا
مسأله دیگری که ایاالت متحده آمریکا در سال جاری با 
آن رو به رو بود، افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس کروناست؛ 
تا جایی که این کشور را در رتبه نخست مبتالیان و قربانیان 
کرونا در جهان قرار داده است. طبق جدیدترین آمار مرکز اطالع 
رسانی معتبر »ورلد اُ مترز«، آمار مبتالیان به کرونا در ایاالت 
متحده، حدود ۳0 میلیون نفر و شمار جان باختگان هم حدود 
آمریکا  مقامات  از  بسیاری  است.  شده  اعالم  نفر  نیم میلیون 
مخفی کاری  و  ریاست جمهوری  زمان  در  ترامپ  سهل انگاری 
او درباره رقم دقیق مبتالیان و قربانیان کرونا و لجبازی او با 
دموکرات ها را عامل اصلی افزایش تلفات در این کشور می دانند. 
ترامپ حتی روزهای نخست همه گیری کرونا اعالم کرد که این 
بیماری در حد یک سرماخوردگی ساده است و نیازی به استفاده 

از ماسک نیست!

ایاالت متحده آمریکا که سال هاست عنوان »ابرقدرت جهان« را یدک می کشد و همواره مدعی است که نظم جهانی بدون 
مداخالت این کشور در نقاط مختلف جهان، حاصل نمی شود و همزمان دموکراسی موجود در آمریکا را هم به دیگر کشورها تحمیل 
می کند، خود چنان در مسائل پیش پا افتاده ای همچون برگزاری انتخابات که در همه جای دنیا امری عادی است با چالش مواجه 

می شود که چنین چیزی در کشورهای جهان سوم و حتی عقب مانده هم قابل تصور نیست.
اتفاقاتی که در ایاالت متحده مدعی دموکراسی، به وقوع می پیوندد، از جمله عادی شدن کشتار سیاه پوستان، آن هم به دست 
پلیس و نیروهایی که وظیفه تأمین امنیت را برعهده دارند، یا حمله خونین به مهم ترین نهاد قانون گذاری این کشور، آن هم 
به تحریک رئیس جمهوری مستقر در کاخ سفید، یا صعود به رتبه اول مرگ و میر ناشی از کرونا فقط به دلیل لجبازی دولتمردان هر 
دو حزب این کشور با یکدیگر، چنان چه در هر کشور دیگری رخ می داد، همین ساکنان کاخ سفید، آن کشور را به نقض حقوق بشر 

و بی بندوباری متهم و همه متحدانشان را تشویق و تطمیع می کردند تا علیه آن کشور فلک زده، بسیج شوند و زمینگیرش کنند. 
اتفاقاتی که امسال در آمریکا روی داد و در زیر مروری اجمالی به آن ها کرده ایم، تنها گوشه ای از ده ها رویداد مهمی است که هر سال در این کشور به 
وقوع می پیوندد. ایاالت متحده، امسال چندین رویداد مهم و جنجال برانگیز را پشت سر گذاشت که مهم ترین آن ها انتخابات پر سر و صدای ریاست  جمهوری، 

ناآرامی و آشوب درپی قتل آشکار و فجیع یک شهروند سیاه پوست به دست پلیس و افزایش قربانیان کرونایی به دلیل ناکارآمدی دولتمردان آن است.

آشوب درپی قتل »فلوید«
یکی از موضوعاتی که امسال در آمریکا سر و صدای زیادی به پا کرد و 
و البته واکنش جامعه جهانی را هم به دنبال داشت، قتل فجیع یک شهروند 
بی دفاع سیاه پوست به نام »جورج فلوید« به دست پلیس در شهر مینیاپولیس 

ایالت مینه سوتا بود. 
یکی از افسران پلیس مینیاپولیس، زانوی خود را به مدت ۹ دقیقه روی 
گردن فلوید گذاشت و باعث مرگ او شد. رهگذرانی که در حال عبور بودند 
این حادثه را با دوربین های موبایل ضبط و در شبکه های اجتماعی به صورت 
گسترده منتشر کردند. در این فیلم، مرد سیاه پوست که حدود 40 سال سن 
داشت، در حالی که به سختی تقال می کرد نفس بکشد، به پلیس سفیدپوست 

که روی گردن او نشسته بود می گفت: »نمی توانم نفس بکشم.« 
در پی این حادثه و پخش فیلم مربوط به آن، احساسات مردم جریحه دار 
شد، اعتراضاتی گسترده در شهر مینیاپولیس شکل گرفت و تظاهرات به 
از  اعتراضات  آن،  از  پس  اندکی  شد.  کشیده  خشونت آمیز  درگیری های 
مینیاپولیس در ایالت مینه سوتا به سرعت به ایالت های دیگر گسترش یافت 
و در کم تر از چهار روز، بیش از ۳0 ایالت آمریکا صحنه تظاهرات گسترده 
مردم علیه نژادپرستی و قتل سیاه پوستان به دست مأموران پلیس شدند، اما 
آن چه احساسات مردم به خصوص سیاه پوستان را در این ماجرا جریحه دار 
کرد، سکوت و عدم موضع گیری ترامپ در مقابل این قتل فجیع بود که 
سبب شد آتش خشم مردم رنگین پوست در ایاالت متحده و دیگر کشورها 

شعله ور شود.

     نادر مازوجی
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در سالی که به روزهای پایانی آن نزدیک می شویم، 
از  یکی  آبان،   ۱۳ در  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 
نوع  در  زیرا  بود،  کشور  این  سیاسی  تحوالت  مهم ترین 
اقتصاد و سیاست  بر  پیامدهای آن  خود سابقه نداشت و 
جهانی هم تأثیر گذاشت و در همان روزها بورس جهانی 
وجود  با  ترامپ«  چراکه »دونالد  کرد،  نوسان  دچار  را 
به  را  قدرت  و  بود  دموکرات ها  تقلب  مدعی  شکست، 

انتقال نمی داد.  »جو بایدن«، رقیب دموکرات خود 
روز سوم  متحده،  ایاالت  ریاست جمهوری  انتخابات 
انتخاب  برای   ۱۳۹۹ آبان   ۱۳ با  مصادف   2020 نوامبر 
او  معاون  و  آمریکا  رئیس جمهوری  ششمین  و  چهل 
برگزار شد و با پیروزی نامزدهای حزب دموکرات، یعنی 

جو بایدن و کاماال هریس به پایان رسید. 
این پنجاه و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در  مشارکت  میزان  بیش ترین  و  بود  متحده  ایاالت 
رفراندوم های ریاست جمهوری از سال ۱۹00 را داشت. 
میلیون   8۱ از  بیش  کسب  با  هریس  و  بایدن  همچنین 
در  رأی  میلیون   6۹/5( اوباما  باراک  از  باالتر  رأی، 
انتخابات 2008(، صاحب رکورد بیشترین رأی در تاریخ 
ایاالت متحده شدند و دولت بایدن در 20 ژانویه 202۱ 

)اول بهمن ۱۳۹۹( کار خود را آغاز کرد. 
دونالد  شخص  دوره،  این  انتخابات  اصلی  مسأله 
ترامپ بود و این که آیا او به عنوان رئیس جمهور مستقر 
خیر.  یا  شود  انتخاب  سمت  این  به  دیگر  بار  می تواند 
برای همین همه نگاه ها به حزب دموکرات دوخته شد و 
 نامزدی که آن ها سرانجام برای رقابت با ترامپ معرفی

می کردند. 
از آن جا که ترامپ در سال 20۱6 با راه اندازی کمپین 
سیاسی علیه هیالری کلینتون، توانسته بود در ایالت های 
شود  پیروز  فلوریدا  و  شمالی  کارولینای  مانند  خاکستری 
مانند  کلیدی  ایالت های  در  او  تبلیغات  این،  بر  عالوه  و 
و  داد  جواب  هم  میشیگان  و  ویسکانسین  پنسیلوانیا، 
انتخابات به پیروزی برسد، همه تالشش  توانست در آن 

را به کار بست که همان رویداد تکرار شود.

متفاوت  نامزدها  و  انتخاباتی  مسائل  بار  این  اما 
را  کار  همان  بتواند  هم  باز  که  نبود  مشخص  و  بودند 

انجام دهد. 
و  اشتباه  سیاست های  امر،  این  دالیل  از  یکی 
بین المللی  مسائل  در  به خصوص  ترامپ،  نابخردانه 
آب  توافق  از  خروج  برجام،  از  آمریکا  خروج  جمله  از 
به عنوان  سلیمانی  سردار  ترور  پاریس،   هوایی  و 
خاک  در  مستقل  کشور  یک  نظامی  نیروی  فرمانده 
اخراج  آمریکا،  کنگره  مجوز  بدون  دیگر  کشور  یک 
چندین  اتباع  ورود  منع  دستور  آمریکا،  از  مهاجر  هزاران 
این  از  مسائلی  و  متحده  ایاالت  به  مسلمان   کشور 

دست بود. 
حمایت  و  خود  شخصی  هنگفت  هزینه  با  ترامپ 
یهودی های  سوی  از  که  پول هایی  و  صهیونیستی  البی 
سرازیر  انتخاباتی اش  کمپین  به  او  حامی  ثروتمند 
به  دیگر  بار  تا  بست  به کار  را  تالشش  همه  شد، 
همواره  سخنرانی هایش  در  برسد،  ریاست جمهوری 
اردوگاه  و  می کوبید  انتخابات  در  پیروزی  طبل  بر 
تمسخر  و  تحقیر  را  بایدن  شخص  و   دموکرات ها 

می کرد. 
سر  در  او  که  نبود  چیزی  انتخابات،  نتیجه  اما 
می پروراند و اعالم نتایج اولیه، حکایت از پیشتازی بایدن 
در  تقلب  ادعای  بالفاصله  ترامپ  همین،  برای  داشت. 
انتخابات را مطرح کرد و گفت که نتیجه را قبول نمی کند. 
او حتی پا را فراتر گذاشت و اعالم کرد فقط وقتی نتیجه 
 انتخابات را می پذیرد که خود او به عنوان پیروز انتخابات

شود. معرفی 
مقامات  برخی  درخواست  به  پاسخ  در  حتی  ترامپ 
نتیجه  قبول  برای  او  از  جمهوری خواه  حزب  ارشد 
با  انتخابات  یک  نتایج  نمی توان  که  گفت  انتخابات، 

صدها هزار رأی تقلبی را پذیرفت. 
مطرح  شد  درحالی  تقلب،  بر  مبنی  ترامپ  ادعای   
بایدن  و  او  بین  رأی  فاصله شش میلیون  از  رسانه ها  که 

بودند.  آمریکا خبر داده  انتخابات ریاست جمهوری  در 

انتخابات  در  شکست  نبود  حاضر  که  ترامپ 
مخرب  اقدامات  ادامه  در  بپذیرد،  را  ریاست جمهوری 
خود، این بار اقدام به بازنشر فیلم هایی در توئیتر با هدف 
توئیت هایی  در  و  کرد  طرفدارانش  تحریک  و  تهییج 
فراخوان خود را به هوادارانش یادآور شد. وی خطاب به 
هوادارنش نوشت: »از لحاظ آماری غیرممکن است نتیجه 
انتخابات را ببازم، اعتراضات بزرگی برپا کنید، ُتند و ناآرام 

 

باشید.« 
در پی این فراخوان، هزاران هوادار ترامپ، روز ۱6 
واشنگتن  وارد  متحده  ایاالت  مختلف  نقاط  از  دی ماه 
شدند تا برای روز بعد یعنی ۱7 دی که قرار بود کنگره 
برای  کالج  الکترال  آرای  درباره  را  نهایی  رأی  آمریکا 

اعالم رئیس جمهوری جدید اعالم کند، آماده باشند. 
روز ۱7 دی، جلسه شمارش آرای الکترال در صحن 
کنگره آمریکا به آشوب کشیده شد و طرفداران مسلح و 

کنگره شدند.  وارد ساختمان  ترامپ  خشمگین 
نیروهای  با  ترامپ  هواداران  خوردهای  و  زد 
شمار  و  کشته  پنج  کنگره،  ساختمان  داخل  در  امنیتی 
اول همه  تیتر  به  آن  خبر  و  گذاشت  برجا  زخمی  زیادی 
آمریکا  از متحدان  تبدیل شد، بسیاری  رسانه های جهان 
از جمله اروپایی ها به دموکراسی ایاالت متحده تاختند و 

آن را به باد انتقاد گرفتند. 
به راه  که  آشوبی  و  و جنجال  جار  این  با  ترامپ  اما 
خواست ها  درگیر  را  آمریکا  کل  سه ماه  حدود  و  انداخت 
ببرد  پیش  از  کاری  نتوانست  کرد،  خود  ادعاهای  و 
حمله  از  پس  روز  دو  یعنی  دی،   ۱۹ روز  نهایت  در  و 
ویدئویی،  پیام  یک  انتشار  با  کنگره،  به  هوادارانش 

را پذیرفت.  انتخابات  شکست در 
الکترال  رأی   ۳06 کسب  با  بایدن  ترتیب،  این  به 
ششمین  و  چهل  به عنوان  ترامپ،  رای   2۳2 مقابل  در 
الزم  کرد.  یاد  سوگند  متحده  ایاالت  رئیس جمهوری 
رأی   270 حداقل  بتواند  که  نامزدی  هر  است  ذکر  به 
گزینشگران را به دست آورد، پیروز رقابت ریاست جمهوری 

بود. آمریکا خواهد 

انتخابات جنجالی
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سیاست های  نبود  اگر  که  است  خاورمیانه  عروس  لبنان، 
زخم های  که  فرصت طلبانی  و  استعماری  دولت های  مزورانه 
کاری زیادی بر پیکر نحیف آن وارد کرده اند، چه بسا زیباترین و 

امن ترین کشور جهان بود و مکان نخست برای گردشگران.
این کشور جذاب حوزه مدیترانه، پس از آن که از استعمار 
فرانسه رهایی یافت و به شبه استقاللی دست یافت، با اشغالگری 
رژیم صهیونیستی روبه رو و چندی بعد هم درگیر جنگ داخلی 
شد که ۱5 سال به درازا کشید. به همین دلیل است که هنوز 
از زیر بار پیامدهای آن دوران، قد راست نکرده و همچنان با 
با وجود این که 77 سال  چالش های بی شماری مواجه است و 
به  و  یافت  رهایی  فرانسه  استعمار  از  رسمی  به صورت  قبل، 
ناشی  و مذهبی  فرقه ای  اختالفات  از  هنوز  اما  رسید  استقالل 

از آن دوره رنج می برد. 
امسال  لبنان،  در  سیاسی  سراسر  اخبار  البه الی  در  اما 
انفجاری سهمگین، پایتخت این کشور را درنوردید؛ تا جایی که 
خبر آن، نه در حد فقط یک حادثه، بلکه در زمره اخبار جنگی در 
صدر اخبار رسانه های جهان قرار گرفت، چون بالفاصله احتمال 
خرابکاری مطرح شد و انگشت اتهام به سوی برخی طرف های 

خارجی از جمله اسرائیل نشانه رفت.
میالدی(  گذشته  سال  اوت  )چهارم  امسال  مرداد   ۱4  
در  می شد  گفته  که  داد  رخ  بیروت  بندر  در  مهیب  انفجاری 
داخل  در یک کشتی  آمونیوم که  نیترات  ُتن  آن حدود 2750 
این بندر نگهداری می شد، منفجر شده است. انفجار این مواد، 
خسارت سنگینی را به پایتخت وارد کرد و موجب کشته، زخمی 
و آواره شدن صدها هزار شهروند شد و مقامات لبنان را برآن 

داشت تا خواستار کمک های جامعه جهانی شوند. 
براساس آمارها بیش از ۱70 نفر کشته و حدود 6000 نفر 
چیزی  را  آن  مادی  خسارات  کارشناسان،  و  شدند  زخمی  هم 
انفجار،  این  پیامدهای  کردند.  برآورد  دالر  میلیارد   ۱5 حدود 
دیاب«،  »حسان  و  شد  لبنان  وقت  دولت  کناره گیری  سبب 
نخست وزیر لبنان، یک هفته پس از این انفجار، استعفا داد. پس 
هم  او  که  شد  کابینه  تشکیل  مأمور  ادیب«،  »مصطفی  او  از 
از عدم موفقیت در تشکیل دولت  بعد  ماند و خیلی زود  ناکام 
بار دیگر  از ادیب هم  ارائه داد. پس  را  مستقل، استعفای خود 
»سعد حریری«، نخست وزیر پیشین لبنان، مأمور تشکیل دولت 
شد که او هم پس از چندین ماه هنوز نتوانسته کابینه را تشکیل 

دهد و لبنان همچنان بدون دولت است. 

مشکوک  و  مهیب  انفجار  پس لرزه های  این ها  همه 
بیروت،  بندر  انفجار  پرونده  قضایی  بازپرس  است.  بیروت 
وی،  کابینه  وزیر  سه  و  وقت  نخست وزیر  دیاب،  حسان  علیه 
به جرم سهل انگاری و کوتاهی، شکایت کرد. همزمان به گفته 
سازمان غیردولتی »نجات کودکان«، لبنان پس از انفجار بندر 
بیروت شاهد موج گسترده ای از مهاجرت بود و صدها نفر برای 
دریای مدیترانه  از طریق  بهتر،  زندگی  جستجوی فرصت های 

اقدام به مهاجرت از این کشور کردند. 
انفجار  زمان  همان  از  که  بود  این  جالب توجه  نکته  اما 
فاجعه بار بندر بیروت، انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی 
مسائل  کارشناسان  و  صاحب نظران  از  بسیاری  و  رفت  نشانه 
اعالم  اولین  کردند.  اعالم  انفجار  مقصر  را  رژیم  این  منطقه، 
عمدی بودن انفجار بندر بیروت هم به سخنان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا، باز می گردد که در واکنش به این 
انفجار در همان ساعات اولیه گفت: »با تعدادی از ژنرال ها در 
بیروت  انفجار  که  گفتند  به من  آن ها  و  آمریکا صحبت کردم 
ناشی از انفجار یک بمب بوده و این انفجار همچون یک حمله 
به نظر می رسد.« برخی منابع لبنانی هم اعالم کردند که چهار 
فروند هواپیمای گشت زنی آمریکا در زمان وقوع انفجار بیروت 

بر فراز این شهر در حال پرواز و جاسوسی بودند.
 این اخبار در حالی بود که همزمان کلیپی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد که نشان می داد یک شیء شبیه موشک یا 
پهپاد، به یک باره در هنگام آتش سوزی انبار مواد محترقه بیروت، 
به یکی از انبارهای دیگر این بندر اصابت کرده و لحظاتی بعد 

انفجار عظیمی روی داده است. 
اما مهم  ترین اظهارنظر، چند ماه قبل از انفجار بندر بیروت 
رژیم  ارتش  مشترک  ستاد  رئیس  کوخاوی«،  »آویو  سوی  از 
صهیونیستی بود که اعالم کرد »زیرساخت ها، اهداف راهبردی 
و اهداف غیرنظامی حساس در سراسر لبنان مورد حمله اسرائیل 
خواهد بود و در یک کلمه، لبنان به عصر حجر بازگردانده خواهد 
در  خارجی  دخالت  هم  لبنان  رئیس جمهوری  طرفی  از  شد.« 
می تواند  حادثه  دلیل  که  کرد  اعالم  و  ندانست  بعید  را  انفجار 
سهل انگاری یا مداخله خارجی از طریق شلیک موشک یا پرتاب 
بمب باشد که در تحقیقات روشن خواهد شد. میشل عون در 
عین حال همچون حزب اهلل، مخالفت خود را با بین المللی کردن 
این پرونده اعالم و تحقیقات بین المللی برای مشخص کردن 

علت این انفجار را رد کرد. 

در کنار این رویداد، آن چه قابل تأمل به نظر می رسد این 
رقم  طوری  لبنانی ها  برای  اخیر  ماه های  در  شرایط  که  است 
خورده که این کشور با چالش بزرگ امنیتی روبه رو شده است. 
دولتی  اقتصادی  و  اداری  گسترده  فساد  با  یک سو  از  لبنانی ها 
به دلیل  نیز  کشور  این  جدید  کابینه  تشکیل  و  هستند  مواجه 
برخی  و  عربستان  و  آمریکا  فرانسه،  چون  کشورهایی  دخالت 
طرف های داخلی ضدمقاومت، به خصوص جریان »۱4 مارس« 
با مشکل روبه رو شده است و از سوی دیگر با تهدیدات روزانه 

رژیم صهیونیستی مواجهند. 
سال هاست  که  خارجی  طرف های  برخی  گفته می شود 
چشم طمع به لبنان دارند و در راستای تضعیف مقاومت مشروع 
پیدا  دست های  می کنند  تالش  برمی دارند،  گام  کشور  این  در 
و پنهان فاجعه بندر بیروت از نگاه مردم لبنان دور شود تا به 
مقاصد شوم خود در این کشور برسند. نکته قابل تأمل دیگری 
که در این بین وجود دارد آن است که مقامات آمریکایی دست 
و  برنداشته  حزب اهلل  و  لبنان  مردم  علیه  خود  شرارت های  از 
انفجار  از  ناشی  صدمات  به دلیل  کشور  این  به  کمک  به جای 
حزب  نمایندگان  از  گروهی  انفجار،  از  پس  اندکی  بیروت، 
جمهوری خواه در کنگره آمریکا بسته تحریمی جدیدی را علیه 

حزب اهلل لبنان ارائه کردند. 
این طرح جدید که رسانه آمریکایی »واشنگتن فری بیکن« 
آن را بالفاصله فاش کرد، خواستار قطع ارتباط مؤسسات مالی 
و مقام های ارشد دولتی در لبنان، ونزوئال، کوبا و نیکاراگوئه با 
حزب اهلل است و دسترسی بانک های همسو با حزب اهلل به نظام 

مالی بین المللی را قطع خواهد کرد. 
در پی این رخدادها می توان گفت در حالی که لبنانی ها با 
توجه به مشکالت و چالش های پیچیده پیش روی خود، امروز 
اما  دارند،  گذشته  و  حال  مشکالت  اصالح  و  آرامش  به  نیاز 
رضایت  به خاطر  این کشور  که دشمنان  نشان می دهد  شواهد 
تحریم های  اعمال  با  و  نیستند  دست بردار  صهیونیست ها 
پی درپی، فتنه گری و ایجاد ناامنی نخواهند گذاشت مردم لبنان 

زندگی آرامی داشته باشند.
این  مردم  لبنان،  حوزه  کارشناسان  اعتقاد  به  رو  این  از   
وابستگی  هرگونه  از  به دور  این که  جز  ندارند  چاره ای  کشور 
جناحی و حزبی و بر پایه اصل ملی گرایی و منافع ملی با حفظ 
را  بگذارند و کشورشان  را پشت سر  فتنه های دشمنان  وحدت، 

آباد و امن کنند.

بهت بیروت



13
99

ند 
سف

2 ا
ه 5

نب
ش
دو

15

»قره باغ«، منطقه ای کوهستانی و سرسبز در شرق ارمنستان و 
جنوب غربی جمهوری آذربایجان است که از ارتفاعات قفقاز کوچک تا 
زمین های پست بین رودخانه های »کر« و »ارس« کشیده شده است.

قره باغ، یکی از تقسیمات سیاسی ایران از دوره صفویه به این 
سو بود که پس از عهدنامه گلستان به روسیه تزاری واگذار شد. تا سال 
۱840 این منطقه همچنان با عنوان ایالت قره باغ شناخته می شد اما 
پس از آن به بخش »شوشا« تغییر نام یافت. در اتحاد جماهیر شوروی، 
بخش هایی از آن به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی پیوست 
و بخش »زنگه زور« آن به جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی 
واگذار شد اما پس از اشغال این منطقه توسط واحدهایی از ارتش 
شوروی در معیت نیروهای ارمنستان، بخش کوهستانی اش که قسمتی 
از ساکنان آن را ارامنه تشکیل می دادند، با عنوان جمهوری »آرتساخ« 

یا »ناگورنو قره باغ« )قره باغ کوهستانی( اعالم استقالل کرد. 
این درگیری ها ناشی از اختالفات در مورد منطقه ناگورنو قره باغ 
است که قلمرو شناخته شده بین المللی جمهوری آذربایجان توسط 
جامعه بین المللی به شمار می رود. این منطقه در حال حاضر توسط 
جمهوری خودخوانده آرتساخ اداره می شود. اما منطقه »ناگورنو قره باغ« 
)قره باغ کوهستانی( اوایل مهر امسال، صحنه سومین جنگ جدی 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان -پس از جنگ های ۱۹88 که 
شش سال طول کشید و 20۱6 که چهار روز به طول انجامید- بود که 

44 روز ادامه یافت و هزاران کشته و زخمی برجا گذاشت. 
این جنگ، 27 سپتامبر 2020 )ششم مهر امسال( بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان آغاز شد، ابتدا ارمنستان اعالم بسیج عمومی 
کرد و بالفاصله در جمهوری آذربایجان هم حکومت نظامی اعالم شد. 
ارتش جمهوری آذربایجان عملیات گسترده و همه جانبه ای را برای 
عقب راندن نظامیان ارمنستانی از منطقه قره باغ و بازپس گیری مناطق 

اشغالی آغاز کرد که در نهایت هم به شکست ارمنستان انجامید. 
نتیجه جنگ این شد که توازن قدرت در منطقه قره باغ به سود 
نیروهای جمهوری آذربایجان تغییر کرد و نظامیان ارمنستانی متحمل 
شکست شدند. نیروهای جمهوری آذربایجان پس از 44 روز درگیری 
سنگین توانستند حدود ۳500 کیلومتر مساحت اشغالی از جمله تمامی 
مناطق مرزی مشترک با ایران به طول ۱۳2 کیلومتر را در منطقه 

قره باغ آزاد کنند و به کنترل خود در آورند.
 جمهوری آذربایجان در این جنگ پیروز میدان شد و با آزادی 
زنگیالن،  قبادلی،  هادروت،  فضولی،  »شوشا،  مانند  مهمی  مناطق 
جبرائیل و قراوند«، حدود ۳5 درصد مساحت منطقه قره باغ را از اشغال 

نظامیان ارمنستانی خارج کرد. 
این درگیری ها که به گفته والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، 

بیش از 4000 قربانی از جمله غیرنظامیان و بیش از 8000 زخمی برجا 
گذاشت، شورای امنیت را بر آن داشت که خواستار توقف سریع درگیری 
از سوی دو طرف شود. شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه ای 
جمهوری  بین  درگیری ها  فوری  توقف  قره باغ،  درگیری  بحبوحه  در 
آذربایجان و ارمنستان را خواستار شد و از تمامی طرف ها خواست به 
میز مذاکره بازگردند. اعضای شورای امنیت در این بیانیه، نگرانی  خود 
نظامی گسترده در طول خطوط تماس در منطقه  اقدامات  درباره  را 
قره باغ اعالم و از درخواست دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اتمام فوری 

درگیری ها، کاهش تنش ها و بازگشت به مذاکرات حمایت کردند. 
با این تنش و درگیری، نیکول پاشینیان، نخست وزیر  همزمان 
نظامی  حمایت  و  قره باغ  منازعه  در  ترکیه  دخالت  مدعی  ارمنستان، 
موثق  اطالعات  براساس  گفت:  و  شد  آذربایجان  جمهوری  ارتش  از 
ما، مربیان نظامی و پرسنل عالی رتبه نظامی ترکیه در حال حاضر در 
پست های فرماندهی جمهوری آذربایجان هستند و حتی در برخی نقاط، 
عملیات نظامی را هدایت می کنند. پاشینیان از جامعه جهانی خواست 
ترکیه را وادارند تا از درگیری در منطقه ناگورنو قره باغ عقب نشینی کند. از 
طرفی همزمان اخباری منتشر شد مبنی بر این که در جریان درگیری های 
قره باغ، برخی مناطق مرزی ایران هم هدف حمالت غیرعمد توپخانه ای 

قرار گرفته است که سبب واکنش مقامات کشورمان شد. 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به 
اصابت موشک و توپ به مناطق مرزی کشور، اعالم کرد: متأسفانه 
اخبار نگران کننده ای در این زمینه گزارش شده که به هیچ وجه قابل 
پذیرش نیست و در صورت تکرار این گونه گلوله پراکنی ها، جمهوری 

اسالمی ایران بی تفاوت نخواهد ماند. 
وی تأکید کرد که حفظ امنیت و آرامش شهروندان ایرانی ساکن 
در مناطق مرزی، خط قرمز نیرو های مسلح کشورمان به شمار می رود. 
در چنین شرایطی کشورهای مختلف و سازمان ملل متحد هم این 
درگیری ها را محکوم کرده و خواستار کاهش تنش ها شدند. در نهایت 
پس از 44 روز درگیری خونین، با وساطت روسیه، توافق نامه آتش بس 
میان سران ارمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه امضا شد. روز 
۹ نوامبر، الهام علی اف، والدیمیر پوتین و نیکول پاشینیان، رؤسای 
جمهوری آذربایجان و روسیه و نخست وزیر ارمنستان، بیانیه مشترکی 
را امضا کردند که به  موجب آن درگیری ها در قره باغ به پایان رسید و 

آتش بس کامل برقرار شد. 
»آرائیک هاراتونیان«، رهبر جمهوری خودخوانده ناگورنو قره باغ که 

ارمنی ها آن را »جمهوری آرتساخ« می نامند نیز تن به پایان جنگ داد.
 براساس این قرارداد صلح، ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید 
اسرای جنگی و اجساد کشته  شدگان را مبادله کنند. افزون بر این، 

سومین جنگ  قره باغ
نیروهای مسلح ارمنستان تا اول دسامبر به ترتیب از شهرهای کلبجر، 
آغدام و الچین عقب نشینی کردند. حدود 2000 نیروی حافظ صلح 
روسیه هم به مدت پنج سال برای حفظ امنیت داالن الچین واقع در 
میان قره باغ کوهستانی و ارمنستان، در آن جا مستقر شدند. همچنین 
به درخواست جمهوری آذربایجان، نیروهای نظامی ترکیه نیز در فرآیند 
صلح بانی حضور دارند. در توافق نامه مذکور اعالم شده که کریدوری 
در ارمنستان نزدیک مرزهای ترکیه و ایران برای تردد اتباع جمهوری 
آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان ایجاد خواهد شد که نظارت 

و تضمین امنیت آن برعهده نیروهای روسی خواهد بود. 
از  پس  به دست آمده  توافق  این  جریان  در  آذربایجان  جمهوری 
جنگ 44 روزه، مناطق حومه قره باغ کوهستانی را که حدود ۳0 سال قبل 
از دست داده بود از اشغال ارمنستان خارج کرد و همچنین بخش های 
کوچکی از جنوب قره باغ کوهستانی را به تصرف خود درآورد.  درپی این 
توافق، ارمنی های ساکن منطقه قره باغ کوهستانی که پس از واگذاری 
به جمهوری آذربایجان، مجبور به کوچ شدند، خانه ها و مایملک خود را 

به آتش کشیدند تا به دست ساکنان جدید جمهوری آذربایجان نیفتد. 
ارمنستان  نخست وزیر  پاشینیان،  نیکول  رویدادها  این  پی  در 
کرد:  اعالم  کشورش  مردم  کردن  آرام  هدف  با  بیانیه ای  صدور  با 
»من پس از تجزیه و تحلیل عمیق وضعیت نظامی توسط خودم و 
افرادی که این وضعیت را بهتر می دانند، این تصمیم را گرفتم. این 
یک پیروزی نیست  اما تا زمانی که اعتراف نکنید یک بازنده هستید ، 
شکستی وجود نخواهد داشت. ما چاره دیگری جز امضای توافق صلح 
نداشتیم، زیرا منابع انسانی و تجهیزات نظامی ما بسیار محدود بود و 
اگر جنگ را ادامه می دادیم، متحمل تلفات بیش تر و از دست رفتن 
کل قره باغ می شدیم.«  بیانیه پاشینیان به جای آن که مردم ارمنستان 
را آرام کند، به خصوص با وجود احساس حقارتی که پس از شکست 
به آن ها دست داده بود، باعث ناآرامی و تظاهرات گسترده در برابر 
ساختمان نخست وزیری ارمنستان در »ایروان« پایتخت شد. معترضان 
»آرارات  کردند ،  اشغال  را  پارلمان  و  نخست وزیری  کاخ  خشمگین، 
میرزویان«، رئیس پارلمان ارمنستان را مورد ضرب و شتم قرار  دادند 

و اموال مجلس و دولت را تخریب کردند. 
معترضان که هنوز هم به اعتراضات ادامه می دهند خواستار لغو 
توافق نامه صلح و ادامه جنگ با جمهوری آذربایجان هستند و همزمان 
۱7 حزب مخالف هم خواستار لغو این توافق نامه  و کناره گیری پاشینیان 
شده اند. اعتراضات تا آن جا پیش رفته که اخیرا ارتش هم مداخله کرده 
و رئیس ستاد کل ارتش ارمنستان خواستار کناره گیری پاشینیان شده 
اما درپی اصرار نخست وزیر به ماندن در قدرت، رئیس ستاد کل ارتش، 

خود استعفا کرده است.
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صف کشیدن برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای 
عادی سازی روابط با رژیمی که از همان آغاز شکل گیری، بنا را بر جنگ 
و کشتار اعراب قرار داد تا جایی برای خود پیدا کند، پاسخی است به 
این پرسش که چرا قدیمی ترین بحران جهان یعنی موضوع فلسطین، 

همچنان الینحل مانده است.
این دسته از کشورهای عربی برای سازش با رژیم صهیونیستی 
چنان گوی سبقت را حتی از متحدان غربی اسرائیل ربوده اند که خود 
صهیونیست ها انگشت حیرت به دهان گرفته اند و این را در ذوق زدگی 
مقامات اسرائیل به وضوح می توان دید. شگفت آور این که در کشتارها 
و جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها انجام داده، بارها 
دیده ایم که حتی سران کشورهای غربی ولو به ظاهر، این جنایات را 
محکوم کرده اند اما کشورهای عربی هرگز اجازه یک انتقاد ساده از 
اسرائیل را به خود نداده اند. عادی سازی روابط کشورهای عرب حاشیه 
خلیج فارس با رژیم صهیونیستی در حالی صورت گرفته که جهان 
عرب با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند و دست برقضا 

صهیونیست ها بازیگر فعال بخش عمده این چالش ها هستند. 
در این میان، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و رسانه های منطقه، 
عادی سازی روابط دو کشور عرب حاشیه خلیج فارس، یعنی امارات و 
بحرین با رژیم صهیونیستی، ننگی تاریخی برای سران این کشورها به  
ارمغان آورد. قرارداد سازش میان رژیم صهیونیستی با امارات متحده 
عربی و بحرین، 25 شهریور امسال به صورت رسمی در حضور دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امضا شد و این دو کشور کوچک حاشیه 
خلیج فارس، رابطه چندین ساله غیرعلنی خود را با صهیونیست ها آشکار 
و رسمی کردند. این قرارداد از همان زمان و به سرعت، آثار و تبعات 
خود را در امارات و بحرین نشان داد و سفر چندی بعد هیأت رژیم 
صهیونیستی در کنار هیأت آمریکایی به منامه و سپس ابوظبی و انعقاد 
قراردادهای متعدد، نشان داد که آمریکا و صهیونیست ها برنامه ها و 
طرح های گسترده برای منطقه دارند؛ طرح هایی که فقط در راستای 
منافع و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است و رژیم های سازش کار 

عرب، قربانیانی بیش نیستند. 
اولین کشورهای عرب حاشیه  امارات و بحرین، ننگ سازش 
خلیج فارس با رژیم اشغالگر صهیونیستی را تا ابد در تاریخ به نام حاکمان 
این دو کشور ثبت کردند. رسمی شدن روابِط امارات و بحرین با رژیم 
طرح های  همان  تداعی کنندۀ  آمریکا،  میانجی گری  با  صهیونیستی 
سازش است که همواره یک طرف آن آمریکا و رژیم صهیونیستی و 

طرف دیگر آن یکی از کشورهای عربی بوده است. 

هدف راهبردی این رویداد نیز تضمین امنیت و هژمونِی رژیم 
جهان  از  جدید  یارگیری  و  مقاومت  جبهة  تضعیف  و  صهیونیستی 
آمریکا،  سابق  رئیس جمهوری  ترامپ،  اگرچه  است.  اسالم  و  عرب 
به منظور جلب آرای صهیونیست های حاضر در این کشور در جریان 
با  امارات و بحرین  از عادی سازی روابط  انتخابات ریاست جمهوری، 
رژیم صهیونیستی، استفاده ابزاری  کرد اما حقیقت آن است که توافق 
حکام امارات و بحرین با سران رژیم صهیونیستی، بخشی از طرح های 

سازش، به ویژه طرح موسوم به »معامله قرن« به شمار می رود. 
توافق امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی نشان داد که این گونه 
کشورهای عربی همواره برای اجرای سیاست های آمریکا بدون اراده 
باید نقش آفرینی کنند، غافل از این که این توافق ، تجاوز آشکار به حقوق 
تاریخی فلسطینی ها و امت اسالمی تلقی می شود، ضمن این که چنین 
توافقی حاکی از نفوذ گستردۀ صهیونیست ها به عمق تفکرات حکام 
عرب است و حاکمان امارات و بحرین با این توافق، به جنگ با جریان 

مقاومت در مسیر آزادی قدس شریف برخاستند. 
به بیان دیگر، توافق امارات و بحرین با رژیم جعلی صهیونیستی، 
حاکی از فروپاشی و سقوط اخالقی حکام این دو کشور کوچک عرب 
خلیج فارس است که نتیجة آن چیزی جز شکست و خواری برای آن ها 
نخواهد بود. این توافق به منزلة افتادن کامل در دام صهیونیست هاست 
و خودکشی سیاسی و ملی برای دو کشور یادشده تلقی می شود، چرا 
درندگی  خوی  نه تنها  صهیونیستی،  رژیم  با  روابط  عادی سازی  که 
ابعاد تجاوز آن ها به منافع  صهیونیست ها را تغییر نخواهد داد بلکه 
کشورهای منطقه را افزایش می دهد. به همین دلیل شاید بتوان به 
توافق های  مانند  نیز  خائنانه  توافق  این  سرنوشت  که  گفت  جرأت 

خیانت آمیز گذشته، زباله دان تاریخ خواهد بود. 
اقدام ننگین، همواره خود را طرفدار  از این  امارات که تا قبل 
کشوری  به  به یک باره  می کرد،  معرفی  فلسطین  ملت  حامی  و 
فلسطین ستیز تبدیل شد و به عنوان نخستین کشور سازش کار حوزه 
خلیج فارس، روابط خود را با رژیم صهیونیستی به طور کامل عادی کرد. 
هرچند امارات باوجود عادی سازی روابط، همچنان ادعای طرفداری از 
فلسطین را دارد، اما فلسطینیان و گروه های مقاومت، خشم و انزجار خود 
را از توافق سازش امارات با رژیم صهیونیستی ابراز کرده و آن را به منزله 

فرو کردن خنجر از پشت به فلسطینیان خوانده اند. 
پس از انتشار خبر عادی سازی روابط بین ابوظبی و تل آویو، دونالد 
تاریخی  را  اقدام  این  از مقامات رژیم صهیونیستی  ترامپ و شماری 
خواندند و همزمان، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا هم از 

موافقت رسمی واشنگتن با فروش جنگنده های »اف - ۳5« به امارات 
به عنوان پاداش سازش با صهیونیست ها خبر داد و گفت که دولت ترامپ 
با فروش تسلیحات نظامی مدرن به امارات موافقت کرده است. چندی 
بعد هم کنگره آمریکا برخالف میل باطنی اسرائیل، با فروش تسیلحات 
به امارات موافقت کرد و از همراهی امارات با عربستان در جنگ یمن که 

موجب وقوع یکی از بدترین فجایع انسانی شده است، چشم  پوشید. 
همزمان، تحلیلگران امور منطقه، باز گذاشتن دست امارات برای 
دستیابی به برخی فناوری های نوین از سوی آمریکا مانند راه اندازی 
نخستین راکتور هسته ای و پرتاب ماهواره امید به فضا را زمینه سازی 
واشنگتن برای سازش میان ابوظبی و تل آویو عنوان کرده اند. بالفاصله 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در پیام هایی، از 
»محمد بن زاید آل نهیان«، ولی عهد ابوظبی و »حمد بن عیسی آل 
خلیفه«، شاه بحرین و تمامی کسانی که به طور علنی و پنهانی از این 
ننگ تاریخی حمایت کردند، تشکر و قدردانی کرد. این درحالی بود که 
مردم بحرین در اعتراض به عادی سازی روابط کشورشان با اسرائیل 
و معرفی کاردار سفارت این رژیم در منامه، تظاهرات کردند و شعار 
می دادند که اسرائیلی ها در صورت ورود به بحرین در امان نخواهند 
بود. همزمان آیت اهلل شیخ »عیسی قاسم«، رهبر شیعیان بحرین هم با 
انتشار بیانیه ای در واکنش به سازش رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی، 
گفت: »عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، نحس و شر بزرگ 
است. هر رژیم عربی که برای عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی 
اقدام کرده یا می کند، به خوبی می داند که این سازش برخالف خواست 
شریعت الهی و امت اسالمی و به مثابه اجابت خواست آمریکا و اسرائیل 

و همسویی با اراده آن هاست.« 
اما در پی این توافق های سازش، فلسطینی ها نیز در غزه و کرانه 
عرب  سازش کار  رژیم های  علیه  گسترده  تظاهرات  به  دست  باختری 
خلیج فارس زدند. این درحالی بود که پس از امارات و بحرین، کشورهای 
مغرب و سودان هم عادی سازی روابط با اسرائیل را در دستور کار قرار دادند. 
همزمان روزنامه لبنانی االخبار هم فاش کرد که »خالد الحمیدان«، رئیس 
دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی، یک گزارش فوق محرمانه شامل 
ارزیابی امنیتی درباره روند عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و چگونگی استفاده عربستان از روابط 

با رژیم اسرائیل را به دیوان پادشاهی عربستان ارائه کرد. 
نتیجه این که صف کشیدن برخی رژیم های عربی برای برقراری 
روابط با رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که مردم فلسطین، 
سال های متمادی است که زیر بیش ترین فشارهای رژیم صهیونیستی 
قرار دارند. زنان و کودکان فلسطینی در معرض حمالت صهیونیست ها 
ویران می شود.  و  آن کشور تخریب  و کاشانه مردم  و خانه  هستند 
سال هاست فرآیند سازش با رژیم صهیونیستی در جریان است اما نتیجه 
این سازش، جری تر شدن رژیم صهیونیستی و تعدی بیش تر به جان و 

مال و ناموس فلسطینی ها و کشورهای عربی بوده است.

ضربه اعراب به اعراب
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رضای عاشق، خودش را ثابت کرد
گفتگو با برادران کیانیان

می
 اما
يار
 سات

س:
عک

قصه زندگی آدم ها، به خصوص آدم های مشهور، قصه ای پرفراز و نشیب، شنیدنی و گاه پر از رنج و سختی 
و دشواری است. عبور از گردنه ها، پیچ های تند، سرباالیی های نفس گیر و توفان ها به این سادگی ها ممکن نیست 
که موفقیت هر چه بزرگ تر، دسترسی به آن دشوارتر. بااین حال هستند کسانی که راه رسیدن به این موفقیت را با 

خردورزی و عملگرایی به موقع، هموار می سازند.
حمایت  و  مهر  پرتو  در  که  برادرانی  است؛  موضوع  این  بارز  مصداق  رضا-  و  -داوود  کیانیان  برادران  قصه 
خردمندانه در سپهر هنر ایران به موفقیت رسیده اند. داوود، برادر بزرگ تر که مؤسس اولین گروه تئاتر حرفه ای کودک 
و نوجوان، »پارت«، در مشهد است، در مقام استاد، استعداد رضای نوجوان را چنان در محک عمل دشوار می  گذارد که 

در کنار سرسختی و سرتق بودن شاگرد، راهی جز شکوفایی آن استعداد و ظهور رضا کیانیان باقی نمی ماند.
در گفتگوهایی که پیش رو دارید، داوود و رضا کیانیان، شمه ای از طی راه دشوار اما پرثمر موفقیت را گفته اند؛ 

گفتگوهایی که البته به وجوه دیگری هم پرداخته و مطالعه آن در این روزهای بهاری خالی از لطف نخواهد بود.
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رضای عاشق
خودش را ثابت کرد

* گروه تئاتر پارت چگونه تشکیل شد؟
گروه حرفه ای تئاتر پارت در سال ۱۳44شکل گرفت، اما قبل 
از آن از سال ۱۳42 بدون این که اسمی داشته باشد، فعالیت های 
تئاتری نیمه حرفه ای داشت. رضا آن موقع ۱2ساله بود و دوران 

نوجوانی را می گذراند.
* نوجوانی شما چگونه گذشت و جرقه های هنری 

در شما و رضا كیانیان از كجا شکل گرفت؟
من در نوجوانی در پی دیده شدن بودم و تئاتر وسیله ای بود 
که این هدف را تأمین می کرد. من که در دوران دبستان یک بار 
طعم چنین چیزی را چشیده بودم و اعتماد به نفسم را باال برده بود، 
در دوران نوجوانی تالش داشتم تا با تشکیل گروه های دانش آموزی 
و اجرای تئاتر به این خواسته جامه عمل بپوشانم. گروه های تئاتر 

فوق برنامه هم به من در این زمینه خیلی کمک کرد.
در  شد.  همراه  تئاتر  زمینه  در  من  با  من  نوجوانی  از  رضا 
کودکی،  در  بود.  خوش حرکت  و  شیرین زبان  بسیار  خردسالی 
و  گرم می کرد  با شیرین کاری هایش  را  بچه ها  و  خانواده  محفل 
در نوجوانی از نخستین اعضای غیررسمی گروه تئاتر پارت بود. 
آن موقع گروه های تئاتری را فقط بازیگران و کارگردان تشکیل 
می دادند، آن هم از نوع بزرگسال. در گروه های آن زمان، یعنی دهه 
چهل، در گروه های حرفه ای جایی برای کودکان و نوجوانان نبود، 
یعنی هنوز پدیده ای به نام تئاتر برای کودکان و نوجوانان در ایران 
شکل نگرفته بود. حتی فعالیت های هنری نهاد آموزش و پرورش 
یا وزارت فرهنگ آن زمان توسط بزرگساالن و با نمایشنامه هایی 

که برای بزرگساالن پدید آمده بود، اجرا می شد.
* چطور شدكه داوود جوان، معلم تعلیمات دینی، 

ناگهان به تئاتر كشیده شد؟
این ورود به هیچ وجه ناگهانی نبود. ما از کودکی در خانواده با 
نمایش آشنا بودیم. در کوچه و مدرسه و محافل خانوادگی نمایش 
می دادیم. این تجربه ها در معلمی هم به کار گرفته شد که نتیجه 
درخشانی داشت. رضای نوجوان که به تئاتر عشق می ورزید جایی 
در تئاترهای حرفه ای نداشت؛ هم چنان که دیگر کودکان و نوجوانان 
نداشتند. رضا مرتب این انگیزه را تقویت می کرد که چرا ما نمی توانیم 
در تئاترهای حرفه ای شرکت کنیم؟ و نوجوان های کالس درس هم 

به این سؤال مستقیم و غیرمستقیم دامن می زدند.
* و سرانجام رضای نوجوان چگونه به یك گروه 

تئاتر حرفه ای پیوست؟
حرفه ای  تئاتر  صحنه  روی  این که  از  قبل  نوجوان  رضای 
برود، هر کاری که از دستش برمی آمد برای تئاتر حرفه ای کرد؛ 
بروشور طراحی می کرد، پوستر می زد، در گریم مشارکت داشت، 
طراحی صحنه می کرد و دکور می ساخت. اما از آن جا که تئاترها، 

بزرگساالنه بود جایی در بازیگری نداشت.
 یکی از دالیلی که به من این جسارت را داد تا گروه تئاتر 
پارت را دوپاره کنم و بخشی را به تئاتر نوجوانان اختصاص دهم، 
از  او و تجربیاتش  اگر  ایجاد کرد و  بود که رضا  انگیزه ای  همین 
تئاتر آموزشی برشت و مربیگری اش در تئاتر کانون نبود، گروه تئاتر 
نوجوانان نمی توانست به آن صورت پا بگیرد. اما از هنگامی که پا به 
مراحل نخست جوانی گذاشت توانست در تئاترها نقش بگیرد و حتی 
نقش اول را اجرا کند یا به قول نمایش های روحوضی، جوان پوش 

گروه تئاتر پارت باشد.

گفتگو با داود کیانیان،کارگردان، 

نویسنده و پژوهشگر تئاتر

* حاال كه بحث به این جا كشید بفرمایید چگونه 
باید نوجوان ها را باور كرد؟

نوجوانی دوران عجیبی است. از طرفی پای در کودکی دارد، 
از جانبی سر در آسمان بزرگسالی سیر می کند. تجربه بلوغ برای 
نخستین بار اتفاق می افتد. کم کم احساس پا به عقب می گذارد و 
و  می زند  را  اول  حرف  هویت  می کند.  اشغال  را  ذهن  عقالنیت 
اعتماد به نفس جایگاه ویژه ای دارد. من این شانس را داشتم که 
در خانواده و گروه تئاتر پارت، رضای نوجوان را داشته باشم و از 
جانبی به واسطه معلم بودنم در کالس ها با نوجوان ها و نیازهای 

آنان بیش تر آشنا شوم. 
شناخت آن ها به دلیل انقالبی که در درون دارند بسیار دشوار 
است. من االن هرچه سعی می کنم با نوه نوجوانم نزدیک بشوم، 
نمی توانم. شناخت می بایست دوطرفه باشد. این دوستی با آن هاست 

که راه های باورشان  را آسان می کند.
* و رضای نوجوان چه كرد تا او را باور كردید؟

خودش  بود.  پیگیر  تالش  این  در  و  می کرد  تالش  رضا 
و توانش را توانست به ما بشناساند. خودش را به ما ثابت کرد. 
به  را  ما  که  رفت  جلو  آن قدر  تالش  این  در  او  دیدیم.  را  او  ما 
این باور رساند که باید گروه تئاتر نوجوان داشته باشیم. من که 
را در کودکستان گوهریه مشهد داشتم  با خردساالن  تجربه کار 
باور  این  به  نبودم،  بیگانه  دبیرستان ها  تئاتر دانش آموزی در  با  و 
این  است.  ضرورت  یک  نوجوانان،  تئاتر  گروه  ایجاد  که  رسیدم 
 کار انجام شد و موفقیتش با تئاتر »بچه ها و سگ ها« چشمگیر

 بود. 
این باور تا جایی پیش رفت که وزارت فرهنگ و هنر آن 
موقع را برآن داشت که با تأیید ریاست مرکز آموزش تئاتر خراسان، 
جناب لطفی، جشنواره تئاتر نوجوانان با همه گروه های تئاتری آن 
زمان پا بگیرد. اما درنهایت این رضا بود که به خودش و انگیزه اش 
باور داشت و به این وسیله نه تنها باعث شد که باورش کنیم، بلکه 

تجربه ها نیز بر باورهای او صحه گذاشتند.
* هنر بر نوجوان ها چگونه تأثیری می گذارد و بر 

رضا چطور؟
بر  و  دارد  احساسی  و  غریزی  تأثیری  کودکان،  بر  هنر 
بزرگساالن به طور عمده تأثیری منطقی، اما بر نوجوانان این تأثیر 
مضاعف است. تأثیر احساسی و منطقی نوجوان، هر دو در اوج قرار 
دارند، به ویژه آن که به مناسبت تالطم جسمی و روانی که آن ها 
بیان هنری می یابند. من در  را در  بیان خویشتن  راه  تنها  دارند، 
نوجوانی رضا شاهد تبلور شعر، عشق و هنر در وجودش بودم و 

دیدم که چه غوغایی در او به پا کرده است.  
و  درس  و  هنر  دادن  قرار  هم  كنار  راز چگونه   *
بحث را چه یافتید و برای نقشه راه به مدیرها و معلمان 

)نه فقط معلمان هنر( چه پیشنهاد می كنید؟

تأثیر هنر کاربردی را تجربه به من ثابت کرد، اما امروزه علم 
آن را بدیهی می داند. وقتی کودک و نوجوان می توانند با هنر از 
آموزش و تربیت لذت ببرند و این موضوع تأثیری عمیق و ماندگار 
کرد؟  از چنین هنری محروم  را  آن ها  باید  چرا  بگذارد،  آن ها  بر 
محرومیت آن ها از هنر، محرومیت آنان از آموزش و تربیت است، 
محرومیت آن ها از لذت و خالقیت است که در کودکی و نوجوانی 

از ضروریات به شمار می رود.
یا  در رض�ا  این شاگرد-استادی شم�ا  نتیجه   *
شاگردان شناخته شده و موفق دیگری كه مایلید از آنان 

نام ببرید چه بود؟ 
یادی بکنم از بزرگانی که قبل از ما این تجربه ها را به صورت 
مقطعی از سر گذرانده بودند، زنده یاد جبار باغچه بان در بیش از یک 
قرن پیش، زنده یاد حسن نیرزاده در اواخر دهه چهل تا دهه های 
آن  نوجوان  و  همکاران خوب  از  بکنم  یادی  باز  و  بعد،  و  پنجاه 
زمان ها، محمدباقر غفاری که اکنون در آمریکا به سر می برد، محمد 
حامد که در سوئد است، محمود شاه علی که در فرانسه است و رضا 
و حمید )کوچک ترین برادرمان( که در ایرانند و همگی هنوز که 

هنوز است به کار تئاتر و هنر مشغول و برای من مایه افتخارند.
برای  كیانیان  داوود  دویدن  سال   60 ودرباره   *

كودكان و نوجوانان؟
چه زیباست دویدن دنبال چیزهایی که دوست داری و چه 
در  اگر  می شدم  خوشحال  می رسی.  آن ها  به  هنگامی که  زیباتر 
جامعه ای زندگی می کردم که نه تنها سدی در برابر این نیازها نبود، 
آیندگان  برای  راه  و  برداشته شوند  تا سدها  بلکه کمک می کرد 
هموارتر شود، اما اکنون نیز خوشحالم که تجربه نشان داد می شود 
با تالش و پیگیری در حد توان، سدها را شکست و راه را هموار 
کرد، به ویژه این که در کنارت کسانی باشند که انگیزه بدهند و 

یاری برسانند. 
رضا برای من یک یاری دهنده بود که ایجاد انگیزه می کرد؛ 
ندارد.  دریغ  نیز  دیگران  برای  و  می دهد  ادامه  هنوز  که  کاری 
می دانم که از این کارش لذت هم می برد. در کنار او نمی توانی 
دنیا را پوچ ببینی، نمی توانی از تنهایی رنج ببری و افسرده باشی، 
نمی توانی نخندی، نمی توانی برای زندگی بی انگیزه باشی. خدا از 
این جور آدم ها نصیب همه بکند. امیدوارم با این همه تجربه و 
سوادی که دارد، روزی شاهد کارگردانی اش در تئاتر و سینما باشم. 
کاش دوستانش این امکان را برایش فراهم می کردند. اگر او در 
مجسمه سازی  و  نقاشی  در  اگر  است،   بوده  موفق  بازیگری اش 
خالقیت داشته است، اگر سناریو نوشته است، اگر بازیگردانی داشته 
است، اگر تجربیات بازیگری اش را به نگارش در آورده است و اگر 
تمام عناصر سینما و تئاتر را به خوبی تجربه کرده است، می تواند 
تئاتر و سینمایی خلق کند که پراز خالقیت باشد. امیدوارم تا دیرتر 
از این نشده، دوستانش این امکان را برایش فراهم کنند. مطمئنم 

که کارهای باارزش و نویی به قلمرو هنر عرضه خواهد کرد. 

گفتگو

 ناصر عالقبندان- سيدعلی دوستی موسوی
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دوست دارم دنیای 
اجنه و غول ها
 را ببینم!

گفتگو با رضا کیانیان، بازیگر، نقاش و عکاس

* جناب آقای كیانیان، می خواهیم به 60 سال 
پیش برگردیم ومروری بر تشکیل گروه تئاتر پارت 
نخستین  كه  كیانیان  داوود  برادرتان  به مدیریت 

استاد شما هم بودند، داشته باشیم.
خیلی زمان را به عقب برده اید!60 سال پیش، گروه تئاتر 
بعد تشکیل  این گروه در سال های  بود.  نگرفته  پارت شکل 
شد، اما من 60 سال پیش چیزهای بسیاری را از برادرم داوود 
یاد گرفتم که درواقع حضور خودش کالس درس مهمی برایم 

بود. 
آن موقع داوود و گروهی از روشنفکران مشهدی، محفل 
و  می شدند  جمع  هم  دور  و  بودند  داده  تشکیل  دایره ای  و 
از  خیلی  این که  با  هم  من  می زدند.  روشن فکرانه  حرف های 
این حرف ها را نمی فهمیدم، اما می دانستم که دارند حرف های 
آن ها  مثال  باشم.  کنارشان  می کردم  سعی  و  می زنند  مهمی 
به سینما می رفتند و بعد درقهوه خانه ای در میدان بیمارستان 
امام رضا)ع( که البته اکنون دیگر نیست، جمع می شدند و فیلم 
تحلیل می کردند و گپ هنری می زدند و من هم در کنارشان 
گوش می کردم. آن موقع هفت یا هشت سالم بود و طراحی و 

نقاشی می کردم. 
در یکی از این روزها که داوود با دوستانش در خانه ما 
دور هم جمع بودند و گعده کرده بودند، من هم در اتاقی دیگر 
سراغ  رفتم  شد،  تمام  کار  طراحی  وقتی  می کشیدم.  نقاشی 
مدادرنگی ها که رنگش کنم اما مدادرنگی هایم تمام شده بود. 
رفتم تا از داوود بگیرم اما داوود برای این که مرا از سرش باز 
کند از من پرسید چند تا مدادرنگی داری؟ من هم که فقط دو 
مدادرنگی کرم و قهوه ای برایم مانده بود، گفتم دو تا. داوود 
گفت هنرمند واقعی کسی است که با همان دو مدادرنگی هم 
بتواند نقاشی اش را رنگ کند. من هم چون می خواستم خودم 
را ثابت کنم بسیار تالش کردم و با همان دو عدد مداد رنگی، 
تمام کردم،  را  هالیوودی  بازیگر  راکوئل ولش،  پرتره  نقاشی 
گذشت  زمان  که  بعدها  بودم!  بچه پررویی  خودم  برای  چون 
و به کالس سوم یا چهارم دبیرستان رسیدم، داوود به همراه 
تئاتر  گروه  رفقی،  تقی  و  محدث  جعفر  عارف،  بهروز  آقایان 

پارت را تشکیل دادند.

* واین گروه راه شما را به سوی بازیگری 
بازكرد.

البته کار به این سادگی نبود، چرا که همواره در این 
تکاپو بودم که خودم را به داوود ثابت کنم که بازیگرم. او 
هم درعین حال که مرا تشویق می کرد، به همین سادگی هم 

به من راه نمی داد!

عکس: ساتيار امامی
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 یادم هست قرار بود نمایشی را در تاالر فردوسی دانشگاه 
فردوسی روی صحنه ببرند. من آن زمان سوم دبیرستان بودم. 
در میان نقش های آن نمایش، پسری همسن من بود و داوود 
آن نقش را به پسر دیگری داد. به داوود اعتراض کردم که چرا 
مرا بازی نمی دهی، من که از او بهترم؟ جواب داد: بازی ات ندادم 
که نگویند برادرش را بازی داده. اما من باز هم دست برنداشتم. 
از زمانی که گروه تئاتر پارت تشکیل شد، برای این که مرا ببینند، 
هر کاری که ممکن بود انجام دادم. لباس می شستم، برایشان 
نان و پنیر می بردم، صحنه و پشت صحنه را جارو می کشیدم و 
مرتب می کردم و خالصه همه جور کار خدماتی انجام می دادم 

که دیده شوم.
این ها گذشت تا سالی که قرار بود به اردوهای رامسر برویم. 
در این اردوها بچه های تئاتر از هر استانی انتخاب می شدند و 
اردوها می رفتند، من  این  به  و  استانی تشکیل می دادند  گروه 
هم از دبیرستانم و استان انتخاب شده بودم. داوود، کارگردان 

نمایشی بود که قرار بود از استان خراسان برده شود. 
ما نمایش اسب سفید، نوشته دکتر رکن الدین خسروی را 
کار کردیم. آن جا من روی صحنه دیده شدم تا باالخره بتوانم 
در گروه تئاتر پارت هم اولین نقشم را تصاحب کنم و آن نقش 
در نمایشی به نام »از پا نیفتاده ها« از کتاب »پنج نمایشنامه از 
انقالب مشروطیت« نوشته دکتر غالمحسین ساعدی بود که 
قرار شد در انجمن ایران و آمریکای مشهد روی صحنه برود 
استاندار  پدربزرگ  چون  شد،  توقیف  اول  شب  همان  البته  و 
به سخره بود،  مشروطه خواهان  مخالف  که  را  خراسان   وقت 

گرفته بود.
 تمامی داستان آن نمایش در یک امامزاده می گذشت و 
من نقش زائری را داشتم که از این سوی صحنه وارد می شود 
و السالم علیکم می گوید و از آن سوی صحنه خارج می شود، 
وآن قدر  بودم  کرده  تمرین  را  نقش  این  آن قدر  من  همین! 

خوشحال بودم که بچه های گروه به من می خندیدند. 
بلیت فروخته  برای چندشب،  نمایش توقیف شد ولی ما 
بودیم. داوود را برده بودند ساواک. وقتی برگشت و خبر توقیف 
نمایش را داد، ساعت دوی نیمه شب بود. همان شب و بالفاصله 
از توقیف، طرح اجرای نمایش دیگری به نام »ویلون ساز  پس 
کره مونا« را که قبال اجرا کرده بودیم، ریختیم و تمرین و ساخت 

دکور آن آغاز شد.
کره  به نام  ایتالیا  در  شهری  درباره  نمایش  این  داستان 
موناست که هرسال درآن مسابقه ای برگزار می شد و به بهترین 
سازنده ویلون، جایزه ای تعلق می گرفت. پسری که عاشق دختر 
رئیس فستیوال بود، بهترین ویلون را می سازد و با دختر ازدواج 
می کند. نقش آن پسر عاشق را مرحوم خسرو نیک آموز بازی 
می کرد و نقش من هم این بود که متکایی که جایزه روی آن 
قرار داشت را در دست داشتم و روی صحنه می آمدم و رئیس، 
جایزه را از روی متکا برمی داشت و به گردن خسرو می انداخت، 

سپس من از صحنه خارج می شدم. 
گروه پارت برای این که این نمایش را برای فردای توقیف 
نمایش قبلی )از پا نیفتاده ها( آماده کند، بدون استراحت و خواب، 

فقط کار کرد که نمایش موفقی هم از کار درآمد و باز هم باعث 
دیده شدن من شد.

 نمایش دیگری هم به  نام باران در گروه تئاتر پارت اجرا شد 
که متنش را داوود نوشته بود و آقای تقی رفقی، کارگردانی اش 
انتخاب کرد و  تئاتر  این  می کرد. تقی مرا به عنوان جوان اول 
موفق ترین  از  نمایش،  این  شدم.  گروه  ثابت  بازیگر  باالخره 
اجراهای گروه بود. قبل تر، نمایش دیگری هم به نام پهلوان اکبر 
می میرد، نوشته بهرام بیضایی با کارگردانی داوود بازی کردم که 

من و احمدرضا آزاد نقش دو گزمه را در این تئاتر داشتیم. 

كار  همه  آن  با  پارت  تئاتر  گروه  سرنوشت   *
تئاتری و كارنامه وزین چه شد؟

عمر گروه نمایشی پارت، اوایل انقالب به سر رسید. قبل 
گرایشات  تمامی  پایگاه  و  مأمن  پارت،  تئاتر  گروه  انقالب،  از 
چپ و مخالفان سلطنت بود. از گرایش های دینی- مذهبی تا 
چپ مارکسیست، همه در کنار هم کار می کردیم. اما با پیروزی 
انقالب، گروه دچار گسست شد، گرایش ها از هم جدا شدند و 
هرکدام به سوی خودشان رفتند، چون احزاب و گروه های مخفی 
علنی شده بودند. اما گروه به سرپرستی داوود همچنان به کارش 
انقالب، دو نمایش »چگونه بیست ماهی  از  ادامه می داد. بعد 
میان ده نفر تقسیم می شود« و »پیوندتان مبارک«، هردو نوشته 
داوود و به کارگردانی او اجرا و هم در مشهد و هم در تهران و 
هم در چند شهر دیگر با استقبال پرشور روبه رو شد. من هم با 
تعدادی از اعضای گروه، نمایش خیابانی کار می کردم. اما بعد 
از آن، گروه نمایش پارت از طرف بچه هایی که از ما جدا شده 
و به نیروهای نظامی انقالب پیوسته بودند، ممنوع الکار و تمامی 

وسایل و دکورها و لباس هایش توقیف شد!
از همان روزها این سؤال اساسی در ذهن من شکل گرفت 
که آزادی چیست؟ جوابی برایش نداشتم. همه آن ها که دیروز 
در کنار هم با دشمن مشترکی می جنگیدند، حاال در برابر هم 

صف کشیده بودند. 
گروه ها  همه  بیاورید.  به یاد  را  دانشگاه  کنار  بساط های 
و  می دادند  فحش  هم  به  و  بودند  کرده  بساط  را  نشریاتشان 
را می زدند! هیچ کدام تحمل دیگری  بسیاری شب ها همدیگر 

را نداشت. آیا این آزادی بود؟
بعدها فهمیدم همه گروه ها دیکتاتورهای کوچکی بودند که 
هنوز به قدرت نرسیده،  در پی حذف یکدیگر بودند. پس هیچ کدام 
آزادی  کمی  ملی،  جبهه  شاید  نمی فهمیدیم.  را  آزادی  معنی 
متهم  سازش کاری  به  ما  طرف  از  همان ها  ولی  می فهمید  را 
می شدند و همه ما کمک کردیم تا قدرت حاکم، نابودشان کند. 
من هم دیکتاتور کوچکی بودم، اما شکاک و متزلزل! چون 
پر از سؤال بودم. دیکتاتورها همه پاسخ ها را از قبل دارند و در 

زندگیشان سؤالی ندارند.
* علت دشمنی دوستان سابق چه بود؟

را  دیگری  تحمل  و  بودیم  دیکتاتور  همه  دیکتاتوری. 
نداشتیم. آنان که به قدرت پیوسته بودند، با قدرت نظامی بقیه 
را پاک می کردند و آنان که قدرت نداشتند، با شیوه های دیگر. 
سؤال من از خودم این بود که اگر به قدرت می رسیدم باید در 
خدمت حاکمیت، کار هنری می کردم؟ آیا هنر و تئاتر باید در 
کنار حاکمیت باشد یا منتقد آن؟ ما معتقد بودیم چون هر نوع 
حاکمیتی بدون انتقاد به فساد کشیده می شود، تئاتر و هنر باید 
منتقد حاکمیت باشد، چون آب راکد اگر جریان آب دیگری به آن 
وارد نشود، می گندد و فاسد می شود. اما آن هایی که تئاتر پارت 
را بعد از پیروزی انقالب  مصادره کرده بودند، همه حرفشان این 
بود که چرا شماها به سوی حاکمیت نمی آیید؟ درمقابل ما معتقد 
بودیم باید منتقد باقی بمانیم و سرانجام هم آن ها تاب نیاوردند 

و پارت را مصادره کردند. 
اگر  آیا  که  بود  این  با خودم  من  ذهنی  کلنجار  آن روزها 
زمانی من هم به  قدرت برسم این گونه خواهم شد؟ آیا من هم 

خواهم خواست که هنر وسیله ای برای تبلیغ حاکمیتم باشد؟ 
آن زمان، دو راه و دو نوع نگاه پیش پای ما بود. راه و نگاه 
اول این بود که هنر سالحی است برای زحمتکشان که درواقع 
همان حاکمیت های قدرتمند انقالبی بودند و راه و نگاه دوم هم 
این بود که هنر در اختیار عده ای بچه سوسول باشد که برای 

دشمنان خلق خودنمایی کنند!

 خب، این نگاه احمقانه و کوته نظرانه بود. درنتیجه این 
تحلیل، هنر بالذاته ارزش ندارد و باید توسط ارزش های دیگر، 

صاحب ارزش  بشود. 
آن هایی که قدرتمندند با استداللی ترفندگونه می گویند در 
دورانی که مردم گرسنه اند، کوره پزخانه ها پر از بچه های گرسنه 
است، کودکان فقر، اختالس های میلیاردی، نابرابری جنسیتی و 
امثالهم وجود دارد، هنرمند باید از دو راه یکی را انتخاب کند: 
یا با استثمارگران باشد یا با استثمارشدگان، یا با ظالمان یا با 
این دوراهی  معتقدم  اما من  یا ضدخلق.  با خلق  یا  مظلومان، 
غلط است. حتما راه دیگری وجود دارد. راه اول و دوم درواقع 
داشته  اعتقاد  اگر  متفاوتند.  هم  با  ظاهر  در  و  هستند  یک راه 
باشیم استثمارگران به زور می چاپند و حاال ما استثمارشوندگان را 
تشویق کنیم که استثمارکنندگان را نابود کنند، این یعنی جنگ! 
روشن است اگر جنگ را با جنگ، بدی را با بدی و تودهنی را با 

تودهنی پاسخ دهیم، هیچ گاه جنگ تمام نخواهدشد.

مقابل ظلم سرخم  در  بگویند شما  گروهی  است  ممکن 
کرده اید، اما بحث ما اصال سرخم کردن و سر بلند کردن نیست. 
بحث بر سر نیکی و بدی است. اختالس، دزدی، ثروت اندوزی، 
روابط نامشروع، نابرابری اجتماعی و طبقاتی و جنسیتی و غیره، 
همه زشتی هستند تمام این ها زشتی هستند. آیا زشتی را می  توان 

با زشتی پاک کرد؟ یا زشتی با زیبایی پاک  خواهد شد؟ 
قاعدتا زشتی با زیبایی پاک شدنی است و این هنر است که 
زیبایی می آفریند و می گستراند. هنر است که چشم مخاطب را 
به روی زیبایی ها باز و روح را زیبا می کند. اگر کسی روحش زیبا 
شود در برابر ظلم سرخم نمی کند و ظلم هم نمی کند. درنتیجه 
ظلم و ظالم، یک جفتند و درکنار همند، مستبد و تحت استبداد 

درکنار همند و هردو می خواهند با زور یکدیگر را نابود کنند.
که  است  آشتی  یا  می رسد؟  به صلح  با جنگ  آیا جهان 
پدیدآورنده صلح است؟ جنگ از جنس زشتی و سیاهی است. 
با زشتی نمی شود زشتی را نابود کرد. با سیاهی، سیاهی پاک 
نمی شود. سیاهی با نور از میان می رود. جنگ با صلح به پایان 
می رسد. زشتی با زیبایی پاک می شود و هنر، خالق زیبایی است. 
اگر روحمان زیبا شود و اگر زیبایی را بشناسیم، دیگر نه به سمت 

زشتی گرایش داریم و نه بر طبل جنگ خواهیم کوبید.

یا  دیروز همچنان دشمنند  امروز دشمنان  و   *
تبدیل به دوست شده اند؟

چون  شده اند،  دوست  به  تبدیل  امروز  آن ها  از  برخی 
فهمیده اند که با توسل به ایدئولوژی نمی توان همه چیز را آباد 

کرد. تک و توکی هم نه؛ مرغشان همچنان یک پا دارد.

* علت كناره گیری آقای داوود كیانیان از صحنه چه بود؟
دو دلیل داشت. اول این که مدت ها اجازه کار نداشت و دوم 
این که ترجیح داد کارش را بیش تر در بخش پژوهش و نوشتن 

دنبال کند. 

رضا در آغاز جوانی

رضا در کودکی
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و  کودکان  برای  نمایش نامه  تاکنون 40  زمینه  دراین 
نوجوانان و ده ها کتاب تحلیلی و پژوهشی درباره تئاتر کودکان 
و نوجوانان منتشر کرده. کار اصلی او پژوهش و تدریس است و 
چون پژوهش درکشور ما غریب مانده، این است که داوود کیانیان 

هم غریب است.

به  ورود جدی شما  به  بدهید  اجازه  اگر  حال   *
وسوسه های  كارتان-تمام  دراولین  بازی  و  سینما 
سمندریان  حمید  استاد  مرحوم  ساخته  زمین- 

بپردازیم.چه شد كه دراین فیلم بازی كردید؟
از  پس  سال های  در  سمندریان  آقای  و  من  رابطه 
»ازدواج  نمایش  در  که  زمانی  از  شد؛  مستحکم  انقالب، 
ایشان،  به  آن  از  پس  کردم.  بازی  می سی سی پی«  آقای 
فیلمشان  بازی در  برای  ایشان مرا   پیشنهاد ساخت فیلم شد و 

دعوت کردند.
اکران  در جشنواره  زمین«  فیلم »تمام وسوسه های  وقتی 
شد، من برای دیدن آن به سینما آزادی رفتم. حدود ده تا پانزده  
دقیقه از فیلم را  که دیدم، آن قدر از خودم و بازی خودم بدم آمد 
دیدم،  را  فیلم  که  بعدتر  اما  رفتم.  بیرون  از سینما  یواشکی  که 

متوجه شدم آن قدر هم بد نیستم. 
علتش این بود که تا آن موقع، بازی خودم راندیده بودم، 
چون تئاتر کار می کردم و بازیگر تئاتر، خودش را نمی بیند و از 
پی  خودش  بازی  بودن  بد  یا  بودن  خوب  به  تماشاگر  واکنش 
بار بود که بازی خودم را روی پرده سینما  اولین  می برد و این 

می دیدم! از خودم خیلی بیش تر توقع داشتم.
 

* یك پرسش كلیشه ای، بفرمایید كدام فیلمتان 
را بیش تر از همه دوست دارید؟

هربار از من این سؤال می شود می گویم بهترین فیلمم، فیلم 
است. چون تالش می کنم  بعدی من  است، سریال  بعدی من 
ایرادهایی که در فیلم یا سریال قبلی ام داشته ام را در کار بعدی 
نداشته باشم. سختگیرترین منتقدم، خودم هستم، لذا فیلم آرمانی 

من فیلم بعدی من خواهد بود.

در  كلیشه ای!  مکمل  پرسش  به عنوان  و   *
كرده اید،  بازی  كه  متفاوتی  بسیار  نقش های  میان 
تا  گرفته  آب«  روی  »خانه ای  سپیدبخت  دكتر  از 
اطالعات  مأمور  و  »مختارنامه«  در  زبیر  عبداهلل 
از  جزوی  كه  بوده  نقش  كدام  شیشه ای«،  »آژانس 
 شخصیت شما شده و همواره و همیشه با شما همراه

 مانده است؟

گاهی  و  می شوند  غرق  نقش هایشان  در  بازیگران  این که 
نمی توانند از آن بیرون بیایند، مخصوص سینما نیست، در  تئاتر 
هم این اتفاق می افتد. در زمان استانیسالوسکی هم این اتفاق 

برای بازیگران افتاده است.
بازیگری دو رویکرد دارد، بازیگر خود را به نقش بسپارد یا 
نقش را از آن خود کند. در صورت اول، بازیگر اسیر نقش است 
و در صورت دوم، نقش اسیر بازیگرش خواهد بود. من نقش را 

اسیر خودم می کنم.
معتقدم آدمی وجوه کشف نشده بسیاری دارد. ما در زندگی 
روزمره مان از همه وجوه وجودمان بهره مند نمی شویم؛ فقط برخی 

توانایی هایمان را استفاده می کنیم.
جستجو  خودم  درون  در  را  نقش  بازیگر،  به عنوان  من 
»خانه ای  سپیدبخت  دکتر  جای  اگر  می گویم  به خودم  می کنم. 
روی آب« بودی، در همان شرایط زیستی و اجتماعی و محیطی، 
چه می کردی؟ کم کم به کشف در درون خودم می پردازم و کنش 
و واکنش های جدیدی را می یابم که تابه حال ندیده بودم. دکتر 

سپیدبخت را از دورن خودم بیرون می کشم و نمایش می دهم.

* اگر به عقب برگردید همین روند را طی خواهید 
كرد؟

روشن است که اگر به عقب برگردیم، این دانش و تجربه 
امروز را با خود نداریم، پس همان کاری را می کنیم که قبال کرده 

بودیم. همه همین طور هستیم. 
من از گذشته خود پشیمان نیستم، چون اگر آن گذشته را 
اما حاال سعی می کنم غلط های  نبودم،  این که هستم  نداشتم، 

گذشته را تکرار نکنم و حتی جبرانشان کنم.

* رابطه تان با پول چگونه است؟
هیچ کس از پول و ثروت بدش نمی آید، من هم بی نیازی 
را دوست دارم. خانه و ماشین خوب را دوست دارم. اما دوست 
ندارم نوکر پول باشم. دوست دارم پول، نوکر من باشد. دوست 
اگر  باشد.  من  نوکر  باید  خانه ام  بلکه  باشم،  خانه ام  نوکر  ندارم 
خانه ای بخرم که بیش تر از دارایی ام باشد، باید به هر کاری تن 
بدهم تا پول آن خانه را بپردازم. در این صورت من نوکر خانه ام 

خواهم بود.

* بدترین اخالقتان چیست؟
دچار  دوره ای  به شکل  من  می شوم.  عصبانی  زود  این که 
افسردگی و شادابی می شوم. در دوره افسردگی یا تخلیه انرژی، 
آدمی ایرادگیر و خشمگین می شوم و در دوره شادابی، پر از انرژی 

و دوست داشتنی ام.

* و بهترین اخالقتان؟
وقتی پرانرژی ام و حالم خوب است، هر کسی از مصاحبت با 

من لذت می برد و به همه اطرافیانم حس و حال خوب می دهم.

انتخاب  را  شغلی  چه  نمی شدید  بازیگر  اگر   *
می كردید؟

هیچ وقت دنبال اگر نبودم. اگر را کاشتیم، خیار هم درنیامد! 
اگری وجود ندارد. من همین بودم و هستم و خواهم بود.

بدهید  انجام  باشید  داشته  دوست  كه  كاری   *
چیست؟

هرکاری می توانسته ام کرده ام. وقتی هم نتوانسته ام، نکرده ام. 
ذهن هنرمند، آبستن می شود و کار هنرمند این است که آن جنین 
را سالم از ذهنش متولد کند. من ماجراجویی ها را دوست دارم. 
دوست دارم به آسمان ها و کهکشان ها بروم، دوست دارم ورای 
این دنیا را ببینم، دوست دارم دنیای اجنه و هیوالها و غول ها را 
ببینم، دوست دارم تمام دنیاهای موازی را ببینم. این ها کارهایی 

است که تجربه نکرده ام و همیشه امیدوارم بتوانم انجام بدهم.

اكنون  كرده اید،  كارسیاسی  مدت ها  كه  شما   *
رابطه تان با سیاست چگونه است؟

سال هاست با سیاست خداحافظی کرده ام. کار هنرمند جدا از 
سیاست است. سیاست را باید به سیاست مداران سپرد اما سیاستی 
که ما در کشورمان تجربه کرده ایم، سالیان سال است که آخر و 
عاقبت ندارد و این را می توانیم از وضعیت رؤسای جمهور سابقمان 
بفهمیم. در کجای جهان سراغ دارید تمامی رؤسای جمهور، پس از 

پایان دوره ریاستشان، این گونه شوند؟

* و سرانجام این كه سال 1400 در پیش است. 
در سال جدید چه آرزویی دارید؟

تمام  که  روزها  این  در  مثال  است.  کوچک  من  آرزوهای 
تاکنون  ما  چرا  خریده اند،  کرونا  واکسن  ما  همسایه  کشورهای 
شعار،  در  همیشه  ما  نداریم؟  را  پولش  نکرده ایم؟  خریداری 
می  خواهیم جهان را مدیریت کنیم اما در عمل خودمان را هم 

نمی توانیم مدیریت کنیم!
امیدوارم کم تر شعار بدهیم و بیش تر از دیگران بیاموزیم. 
رفتن کرونا جزو آرزوهای همه ماست. قصه نمرود و پشه ای که او 
را کشت به خاطر دارید. ویروس کرونا بسیار کوچک تر از آن پشه 
است و تمام ویروس های کرونا در جهان را که جمع کنید، به اندازه 
حجم یک پشه هم نیست. آدم های مهم کشور ما بهتر است از 

قصه نمرود و شباهت آن با کرونا درس بگیرند.

رضا کیانیان )نفر چهارم، ایستاده از چپ به راست(، داوود کیانیان )نفر دوم، ایستاده از چپ به راست( و هنرمندان تئاتر مشهد در دهه 40 با زنده یاد عزت اهلل انتظامی، علی نصیریان و زنده یاد جمشید مشایخی در سفرشان به مشهد.
 در این عکس، زنده یاد محمد مطیع باالی سر جمشید مشایخی حضور دارد.
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* قبل از این كه مصاحبه را آغاز كنم، دریافت 
فیلم  برای  زن  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ 
شما  به  را  امسال  فجر  فیلم  جشنواره  در  مامان 
نحوه  از  ما  خوانندگان  برای  می گویم.  تبریك 
آشناییتان با سینما و این كه چطور شد وارد این 
حوزه شدید توضیح بدهید. شما چهره غریبه ای 
نیستید و بسیاری شما را در سریال ها دیده اند اما 

سینما جای خود را برایتان دارد. 
رشته تحصیلی من معماری است و از دهه شصت و 
با شروع فیلم های بعد از انقالب، فعالیت سینمایی ام را آغاز 
کردم. البته برای بازیگری در استیج تئاتر یا مقابل دوربین 

تلویزیون چندان محدودیت سنی قائل نیستم. 

سال ها  همان  در  كه  فیلم هایی  از  یکی   *
كارگردانی  به  دیگر«  وقتی  »شاید  كردید  بازی 
ایشان همکاری  با  بود. چطور شد  بیضایی  آقای 

كردید؟
یکی از مهم ترین مسائل و ویژگی ها برای آقای بیضایی 
این بود که افرادی که کنارشان در پروژه های سینمایی و 
تئاتر کار می کنند از این حوزه شناخت داشته باشند و بدانند 
به  کار  میانه  در  احیانا  که  است  دانش  و  تفکر  حوزه  این 
که  می کردند  انتخاب  را  افرادی  ایشان  برنخورند.  مشکلی 
و  باشند  داشته  آشنایی  بود  مدنظرشان  که  کاری  حوزه  با 

بیش تر دنبال بازیگران اهل تفکر و مطالعه بودند.

نسبت  آن  و  كردید  اشاره  مهمی  نکته  به   *
بازیگر با تفکر و مطالعه است. تا چه اندازه سعی 
كردید این نسبت را در خودتان به وجود بیاورید؟ 
خیلی زیاد، آن قدر که برخی به آن می گویند وسواس، 

در حالی که وسواس نیست. 
درمورد پیشنهاداتی که می شود حتما فکر می کنم و اگر 
وارد حوزه ای شوم باید از آن اطالع داشته باشم. آن حوزه یا 
نسبتی با علوم اجتماعی دارد یا مربوط به دیگر علوم است 
که باید اطالع نسبی از آن پیدا کنم و این قطعا وظیفه من 

در مقابل انتخاب هایم است.

چقدر  سینما  حوزه  از  غیر  حوزه هایی  در 
مطالعه دارید كه بتواند به این رشته كمك كند؟

من ساعت های بسیاری برای مطالعه می گذارم و زیاد 
برای آن ارزش قائل هستم. مطالعه را به عنوان یک پروسه 
که بتوانم با آن زندگی کنم در اولویت قرار داده ام. مثال من 
این  و  دارم  دوست  را  کوانتوم  فیزیک  و  فیزیک  عاشقانه 
از جمله مباحثی است که همیشه دنبال می کنم. در زمینه 
علوم اجتماعی و رمان و فلسفه بسیار مطالعه می کنم. من 

در خانه ام چیز زیادی به غیر از کتاب ندارم. 

و  بازیگری  فن  بین  توانستید  * چطور 
پیوند برقرار كنید؟ این  نام بردید،  مطالعاتی كه 

پیوند را چطور توضیح می دهید؟ 
سری  یک  باید  باشیم  درستی  بازیگر  این که  برای 
از بدن، فیزیک،  استانداردها  این  باشیم.  استانداردها داشته 
ذهن و عمق تفکر شما بیرون می آید. مثال یادم هست وقتی 
می کردم  تأکید  می دادم  درس  دراماتیک  دانشکده  در  که 
را  پرسوناژ  این که  برای  بخوانید،  را  داستایوفسکی  آثار  که 
بشناسید. شما وقتی در سن ۱4 و ۱5 سالگی هرمان هسه 
ذهن  بر  تأثیری  این ها  می کنید،  مطالعه  داستایوفسکی  و 
و  ببینید  چطور  و  چگونه  را  دنیا  بدانید  که  می گذارد  شما 
طبیعتا این موارد بر روی بازی من هم تأثیر داشتند. پرسوناژ 
بازی  سکانس  یک  اگر  حتی  و  شود  دیده  چندجانبه  باید 
باید بر اساس استانداردها باشد. شما  می کنم این سکانس 
عنصری را خلق می کنید که باید برای بیننده، قابل پذیرش 
را  تجربه اش  می بیند  را  آن  که  کسی  اگر  حتی   باشد، 

نداشته باشد. 

ایرانی هم مطالعه ای داشته اید  بین متون   *
كه بیش تر از مواردی كه اشاره كردید، روی شما 

تأثیر گذاشته باشد؟
سواد بصری و ادبی من از متون ایرانی بسیار کم است 
ولی یادم هست دکتر شمیسا از افرادی بودند که با افتخار 
یاد می گرفتم. جهان  ایشان  از  و  دنبال می کردم  را  ایشان 

دیگری از ایشان می دیدم که این جهان، مرز نداشت. 

هنوز درگیر آندری تارکوفسکی و سینمای معناگرا هستم

گفتگو با رويا افشار
برنده سیمرغ بلورين  بهترين بازيگر نقش اول زن 
در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر

جشنواره  نهمین  و  سی 
رسی���د؛  پایان  به  هم  فجر  فیلم 
ای��ران  در  ک�ه  ج�ش�ن�واره ای 
اعتب��اری برای خود دارد و عده ای 
این  هستند.  آن  جدی  منتقد  نیز 
برگزار  که  سال هاست  جشنواره 
می شود و با انتخاب هایی که هیأت 
یا  بازیگر  بهترین  برای  داوران 

کارگردان دارند، حرف وحدیث های بسیاری ایجاد می کند. 
امسال هیأت داوران این جشنواره تصمیم گرفتند که 
سیمرغ بهترین بازیگر زن را به رویا افشار تقدیم کنند. وی 
متولد  کارگردان،  و  بازیگر  افشاری نسب،  رویا  کامل  نام  با 
معماری  رشته  دانش آموخته  و  آبادان  شهر  در   ۱۳۳۹ سال 
از دانشگاه تهران است. فعالیت خود را در سال ۱۳55 وقتی 
در  تئاتر و همکاری  در پشت صحنه  با حضور  بود  ۱6ساله 
در پشت صحنه  انقالب  قبل  تا  و  کرد  دکور شروع  ساخت 

حضور داشت. 
کارگردانی  به   ۱۳64 سال  در  »آینه«  سریال  با 
غالمحسین لطفی چهره اش شناخته شد و در ادامه با سریال 
»در خانه« سال ۱۳66 و »راویان اخبار« در ۱۳67 به شهرت 
بیضایی  بهرام  ساخته  دیگر«،  وقتی  »شاید  با  افشار  رسید. 
به سینما ورود کرد. او در یک دوره فعال نبود و بعد از آن 
پرقدرت تر وارد عرصه هنر شد و حاال در جشنواره فیلم فجر 
۱۳۹۹ توانسته بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازی در 

فیلم »مامان« باشد. 
جشنواره  موفق  فیلم های  از  یکی  که  مامان  فیلم 
سی  و نهم بود، توسط آرش انیسی کارگردانی شده و مجید 
از دریافت جایزه،  افشار پس  را تهیه کرده است.  برزگر آن 
چهره ای  کرده ام  تالش  »همیشه  گفت:  کوتاه  سخنانی  در 
صادق به مردم ارائه دهم و آرزوهای خیلی خوبی برای مردم 

کشورم دارم.« 
افشار در این گفتگو درباره دوران بازیگری خود، سینما، 
فیلم مامان و پاره ای دیگر از موضوعات صحبت کرده، اگرچه 

باور دارد کار کردن در سینما بسیار سخت شده است.

 منوچهر دین پرست

گفتگو
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غالبا در هنرهای نمایشی و ادبیات، اگر قضیه ای پیش 
خودم  وظیفه  باشد  داشته  مشخصی  جغرافیای  که  بیاید 
می دانم که آن جغرافیا را به خوبی بشناسم ولی جریانی که 
را  هدایت  صادق  می پسندم.  بیش تر  را  است  جهان شمول 
مطالعه  را  او  آثار  نوجوانی  سنین  در  و  دارم  دوست  بسیار 
به  رفتن  از  قبل  که  بود  کسانی  از  بهرنگی  کرده ام. صمد 
بگویم  باید  ولی  می کردم.  مطالعه  را  کتاب هایش  مدرسه، 
تأثیری را که دکتر شمیسا روی ذهن من داشت نمی توانم 
فراموش کنم و خود را مدیون ایشان می دانم. البته ذهن ما 
صاحب اتم و اتمسفری است و این که چه کسی را می توانید 

جذب کنید هم خیلی اهمیت دارد. 

و  ایرانی  بازیگران  و  كارگردانان  بین   *
خارجی، كدام شخصیت های سینمایی روی شما 

تأثیرگذار بودند و هستند؟ 
من هنوز درگیر آندری تارکوفسکی و سینمای معناگرا 
هستم. سینمای معناگرا برایم تمام نمی شود، به ویژه آن  که 
را  عمده  حرف  که  نیستند  بازیگرها  ایشان  سینمای  در 
می زنند، بلکه تعلیق کارگردان است که تأثیر خود را روی 

یک پرسوناژ که در یک قاب قرار می گیرد می گذارد. 

* چقدر بین رویا افشار و ماریا در فیلم آینه 
تاركوفسکی ارتباط برقرار می كنید؟ 

من  و  است  مهم  برایم  کادر  در  گرفتن  قرار  درست 
درباره  یادم هست چیزی  بیش تر می پسندم.  را  ارتباط  این 
خوبی  بازیگر  البته  که  فیلم  آن  بازیگر  که  خواندم  آینه 

را  چیزی  چه  نمی دانست  بود،  هم 
در  سناریویی  و  کند  بازی  است  قرار 
من  ولی  بودند.  نداده  قرار  اختیارش 
در  وقتی شما  که  کردم  تجربه  را  این 
کادر قرار می گیرید نمی دانید یک ثانیه 
این که  علی رغم  می گذرد؛  چه  دیگر 
می دانید  شما  مفصل  سناریوهای  در 
چنین  دیدگاه های  می گذرد.  چه  که 
ندهد -که  بازی  اگر درس  کارگردانی 
قطعا می دهد- دست کم حوزه ای برای 

انتخاب می دهد. 

دوره  یك  در  شما   *
به خصوص برای نسل من خاطره 
سریال  با  كه  خاطره ای  هستید، 
گرفت  شکل  ما  ذهن  در  آینه 
برای  موقع  آن  سریال  آن  و 
دوران  آن  از  بود.  قابل توجه  ما 

بگویید.
بود.  خوبی  دوران  آینه،  سریال  دوران 
که  انصاری  حاجی  به نام  فردی  موقع  آن 
تهیه کننده تلویزیون بود، تهیه کنندگی سریال 
دوره  در  سریال  آن  داشت.  عهده  بر  را  آینه 
اسالمی  معارف  گروه  سوی  از  دوم  و  اول 
به گروه  اما وقتی  بود  تلویزیون ساخته شده 
فیلم و سریال رسید نابود شد و در دوره سوم 
نتوانستند از پس ماجرا بربیایند. شاید دیدگاه 

انسانی  و  اجتماعی  و  دینی  مسائل  به  نسبت  ما  موقع  آن 
خیلی بازتر از امروز بود؛ حتی بسیار بازتر از دورانی بود که 

آینه وارد گروه فیلم و سریال شد. 

سینما  حوزه  در  شما  اخیر  سال های  در   *
هم  خاص  تیپ  و  نقش  یك  با  شدید.  فعال  تر 
وارد شدید. این تیپ و شخصیت را تا چه اندازه 

می پسندید؟ فکر می كنید كه این را كارگردان ها 
به شما پیشنهاد می كنند و شما خودتان را تطبیق 
كه  شخصیتی  و  تیپ  كنید  می  فکر  یا  می دهید 
و  آرا  اساس  بر  می كنید  ایفا  نقش  آن  در  شما 
آن  به  ابتدای صحبت  در  كه  است  اندیشه هایی 

اشاره كردید؟ 
بخشی از این ماجرا من هستم و بخشی از آن انتخاب 
دیگران است. یعنی کارگردان به توانایی من اعتماد می کند و 
من به جدل با خودم می روم تا چیزی را خلق کنم که این به 

درایت و آگاهی من نسبت به آن پرسوناژ مربوط می شود. 

* طی این سال ها چه تیپی را دوست داشتید 
بازی كنید و موقعیت آن فراهم نشده؟ نقشی كه 

دوست دارید روزی ایفا كنید چیست؟
و  مجسمه سازی  مطالعه،  نقاشی،  من  نمی دانم. 
پیاده روی می کنم و اهل کوهنوردی هستم. فرصتی برای 
این که بنشینم و فکر کنم که در حوزه سینما چه چیزی را 
انجام نداده ام ندارم. در این حوزه بیش تر  دلم می خواهد و 
را  انتخاب کنم و آن  را  به آن فکر می کنم که چه چیزی 
درست انجام بدهم. اتفاقا بگویم جواب های رد من بیشتر از 

جواب های مثبت است. 

* شما در فیلم مامان كه امسال در جشنواره 
اكران شد نقشی را بازی كردید كه در سینمای ما 

مرسوم نبوده. 
ولی در جامعه ما مرسوم بود.

* دقیقا و سؤال من هم در این مورد است. 
مادر در سینمای ما همیشه ایثارگر و قدسی بوده 
در جای خودش  كه  داشته  معنویت  از  هاله ای  و 
كامال هم موردپذیرش است. اما تا به حال چنین 
از  توانستید  شما  كه  نداشتیم  سینما  در  نقشی 
و  خودرأی  مادر  یك  بیایید،  بر  آن  ایفای  عهده 
به  او  ذهنی  فعالیت های  كه  دیکتاتور  حدودی  تا 

سمتی رفته كه توانسته خانواده را از نظم منطقی 
خودش خارج كند. تا چه اندازه توانستید با این 
تیپ و شخصیت نسبت برقرار كنید؟ این نقش را 

چطور دیدید كه آن را پذیرفتید؟
نقش سختی بود، به جهت این که با هر دیدگاه دیگری 
می آمدم، کار را با پرسوناژ کالسیکی که تعریف کردید انجام 
می دادم. طبیعتا آشفتگی این خانواده و سه فرزند آن ها که 
در فیلم دیدید، در شخصیت های دیگر فیلم، دیده نمی شد. 
پرسوناژ  این است که فضاسازی  بازی  در  مسأله مهم من 
داشته باشم، برای همین فکر می کردم سؤال و جواب هایی 
که با پسرم انجام می دهم چطور باید باشد و یک مادر واقعی 

در جامعه چطور باید این سؤال و جواب ها را انجام دهد. 
اگر وارد کالسیک ها بشویم و دستوری را که یک نظام 
و سیستم می دهد انجام دهیم، محدودیت هایمان بسیار زیاد 
خواهد بود، در حالی که اجراهای ما بسیار ساده اند. واقعیت 
این است که وقتی می خواهیم واقعیت یک جریان را متوجه 
می خواهید  شما  اما  می کنیم.  پرهیز  آن  حقیقت  از  شویم 
واقعیت را دریابید که آن هم نشانه هایی دارد. توجه کردن 
جنگ  و  انقالب  سال های  که  تأثیری  و  پیرامون  مردم  به 
بر آن ها گذاشته، مهم است و شما  بسیاری موارد دیگر  و 
وظیفه دارید در سناریویی به نام مامان به آن بپردازید. شما 
ببینید، مردم خسته هستند و حوصله گپ و گفت با هم را 
ندارند و این روی شخصیت ها تأثیراتی دارد که من باید به 

آن ها توجه کنم.

اپیدمی  و  اخیر  سال  یك  در  به خصوص   *
كرونا.

از  را  بندها  اوج قضیه شد و  کرونا 
هم پاره کرد. اما چرا مردم در طول این 
سال ها به گذشته خود باز می گردند؟ چه 
فاجعه ای است که مردم در گذشته زندگی 
کنند و جوانان مدام خاطرات گذشته را 
آینده  و  رفته  مردم سر  بشنوند. حوصله 
برایشان مبهم است. من مردم را می بینم 
دارم و حرف می زنم.  مراوده  آن ها  با  و 
طبیعتا ممکن است یک فرد در جاهایی 
مثل من رفتار نکند اما وقتی که مامان را 
می بیند او را درک می کند، چون خودش 
ایفای  می پذیرید،  را  نقشی  وقتی  است. 
که  نیست  دیالوگ هایی  بیان  صرفا  آن 
به شما دستور داده شده یا میزانسن هایی 
نیست که به شما گفته اند، بلکه حال و 
هوایی ایجاد می کنید و تکنیک هایی که 
می شناسید را به کار می گیرید تا مردم را 

به خودتان جذب کنید. 

* فیلم مامان به غیر از این كه یك 
نسبتی  و  است  اجتماعی  درام  فیلم 
متوسط  طبقه  فعلی  وضعیت  با  جدی 
صحبت  پسر  سه  از  دارد،  ایرانی 
و  گذشته  آن ها  از  سنی  كه  می كند 
دنیای جدیدی شوند  وارد  می خواهند 
شوند.  موفق  نگذاشته  تالطم ها  اما 
از  صحبت  آن ها  موفقیت  عدم  از  صحبت  گویی 
یك نسل است. شما در یك سکانس می گویید 
ما زندگی خوبی در آبادان داشتیم ولی جنگ همه 
زندگیمان را نابود كرد و ما دوباره آن را ساختیم. 
نکته  این  گویای  كردم  اشاره  آن  به  كه  نکاتی 
است كه ما موانعی داشتیم و داریم ولی باید آن ها 

را رفع كنیم یا نه؟ 

* كارگردان به توانایی من اعتماد می كند و من به جدل با 
خودم می روم تا چیزی را خلق كنم

*  همه از هر جریانی خوشحال شدند كه من جایزه را گرفتم  
* من پیش از انقالب در گروه اجتماعی روزنامه اطالعات 

بودم و گفتم دوست دارم از دادگاه ها گزارش و خبر بگیرم
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برداشتی  و می توانید چنین  برداشت شماست  این 
فیلم،  این  کارگردان  کاری  حوزه  اساسا  باشید.  داشته 
تصمیم  ماجرا  درباره  عنوان  به هیچ  است.  مستندگرایی 
این  نظرم  شخصا  نمی کند.  قضاوت  و  نمی گیرد 
همه  این  از  بعد  که  بگوید  می خواهد  مامان  که  است 
جنگ  از  بعد  ما  است.  شده  ساخته  چه چیزهایی  سال 
قبل مثل  اما  بکشیم  باال  را  خودمان  توانستیم   دوباره 

 نشدیم. 

نقش  پس  از  توانستید  خوب  شما   *
را  جشنواره  سیمرغ  و  بیایید  بر  خودتان 

به  دست آوردید.
به نظر من جشنواره امسال، زنجیر گسسته از دهه 
شصت بود و فکر می کنم بسیاری از انتخاب ها آن تفکر 
همه  که  خوشحالم  خیلی  می کرد.  دنبال  را  قدیمی تر 
خوشحال شدند که من جایزه را گرفتم، یعنی همه از هر 

جریانی خوشحال شدند.

* وقتی كه فیلم را دیدم و از سالن اكران 
گفتم  دوستان  به  آمدم،  بیرون  میالد  برج  در 
و  برآمد  خوب  بازی  پس  از  افشار  خانم  كه 
بگویم  باید  البته  كاندیداهاست.  جزو  احتماال 
دیگری  زنان  قطعا  و  بود  من  برداشت  این 
بازی خوبی كردند  بودند كه  هم در جشنواره 
را  سیمرغ  آن ها  كه  داشتند  انتظار  خیلی ها  و 
كه  گرفتند  نتیجه  این گونه  داوران  ولی  ببرند 

خانم افشار برنده باشد. 
از این بابت خوشحالم اما باور کنید مامان حاصل 
تفکر و تمرکز سال های این دوران و چهل سال فعالیت 

است.

با  را  مامان  فیلم  مامان  بخواهید  اگر   *
مامان سریال آینه قیاس كنید چه تفاوتی در 

نقش این دو در این سال ها می بینید؟     
کارها را از هم جدا کنید. آینه هیچ توقعی نداشت 
جذب  به خود  را  زیادی  نویسنده های  توانست  اما 
به خوبی  و  بودند  آشنا  تلوزیون  مدیوم  با  که  کند 
جریان مردم را می شناختند و مثل امروز از مردم 
بینش  صاحب  افرادی  به خصوص  نبودند.  جدا 
صاحب  افراد  می کرد  تالش  تهیه کننده  زیرا  بودند، 
 بینش را وارد این عرصه کند. این میزان ها را از هم

 جدا کنید. 
آینه می خواست بگوید حتی اگر دچار یک هیجان 
بزرگ شدید خانواده را فراموش نکنید و خانواده بسیار 
مهم است؛ چیزی که بعد از آینه در تالطم ها فراموش 

شد و رفت. 
در سینما می توانید کل جامعه را ببینید. توقعات 
می کرد، حتی  فرق  با هم  آینه  و سریال  مامان  فیلم 
میزان آگاهی ما نسبت به مسائل فرق می کرد. ما امروز 

نسبت به خیلی از مسائلی که اتفاق می افتد خیلی آگاه هستیم. 

كدام  به  را  ما  سینمای  امروز  حركت  شما   *
سمت می بینید؟

من سمتی برای آن نمی بینم. فکر می کنم هر جا سیاست، 
نیازی را ببیند، جریانی را منسجم و بزرگ می کند تا آن نیاز 
برطرف شود. به نظر من تا وقتی که به سینمای متفکر و آزاد 
بها ندهیم نمی توانیم صحبت از سمت و سو کنیم. االن هر 
دوسال یک بار از سینما تجربه یک اتفاق بیرون می آید. این  ها 

اتفاق های آزاد هستند. 

* حتما دقت كردید فیلم هایی طی چند دهه اخیر ساخته 
می كنید  فراموش  و  بینید  می  را  آن ها  یك بار  شما  كه  شدند 
در  فیلم ها سال ها  از  بعضی  ولی  گیرند  نمی  ذهن شکل  در  و 
ذهن می مانند و شکل می گیرند و شما با آن ها همذات پنداری 
كم رنگ  بسیار  ما  سینمای  در  اتفاق  این   می كنید. 

شده است.
شاید  و  نمی بینند  آن  به  نیازی  این که  برای  شده،  کم رنگ  بله 
حضورش را خطرناک می  بینند. من همین جا از رسانه شما اعالم می کنم 
نه  باشیم،  داشته  مؤلف  نگاه  و  مستقل  نگاه  که  است  این  درست  حرف 
نگاهی که برای یک سفارش تعلیم دیده است؛ چنان که می بینیم افرادی 
بدل  خودشان  علیه  پرچمدارانی  به  می دهند،  تعلیم  ساختارشان  برای   که 

می شوند.
 تا زمانی که سینمای ایران از حضور سیاست ها آزاد نشود نمی تواند 
گفتید،  به خودش. همانی می شود که شما  نه  و  کند  مردم کمکی  به  نه 
فیلمی را یک بار ببینیم و تمام شود و بعضی وقت ها با افسوس و شرمندگی 
می بینیم  درحالی که  است.  حاصلی  چه  این  که  بیندازیم  پایین  را  سرمان 
از ما به جشنواره های دیگر می رود چه هیاهویی برای آن  اثر  وقتی یک 
از  افرادی دور  به پا می شود. در آن جا می گویند واقعیت ها دیده می شود و 
جریان سفارش هستند که خارج از سیاست ها واقعیت را می بینند. این سینما 
را  اثری  بجنگیم که هر چندسال یک بار  نباید  ما  ولی   بسیار سخت شده 

ارائه دهیم. 

* شما در صحبتتان به رسانه ما و روزنامه اطالعات اشاره 
كردید. من مطلع هستم شما یك دوره ای در روزنامه اطالعات 

بودید. كی بود و چطور وارد شدید؟
روزنامه  اجتماعی  گروه  در  انقالب  از  پیش  من  است.  درست  بله 
دیپلم  این که  از  بعد  آقای دریایی همکاری می کردم.  با  و  بودم  اطالعات 

گرفتم حدود سال ۱۳55 بود که با روزنامه همکاری کردم. 
آقای دریایی به من گفتند که به کنفرانس ها بروم و از آن جاها خبر 
تهیه کنم ولی من گفتم دوست دارم به دادگاه ها بروم و از آن جا گزارش 
نزدیک هم  بگیرم. آن موقع دادگاه و ساختمان روزنامه اطالعات  و خبر 
بودند؛ روزنامه اطالعات در میدان توپخانه بود و دادگاه هم در همان اطراف 
قرار داشت. االن روزنامه در بلوار میرداماد و بزرگراه حقانی است. آن موقع 
جایگاه خوبی  روزنامه هم  و  پوشش می  دادند  به خوبی  را  دادگاه ها   اخبار 

داشت.

* تا چه سالی در روزنامه اطالعات بودید؟
من تا سال ۱۳58 بودم. مسائلی به وجود آمد و تحصیالتم برایم مطرح 

شد که از روزنامه کنار کشیدم.

* دوست داشتید كه روزنامه نگار باقی می ماندید؟
من  دارد.  قوی  میزان های  و  است  جدی  بسیار  شغل  روزنامه نگاری 
به عنوان بازیگر فکر نمی کنم از پس آن بربیایم. خیلی درایت های عجیب 

می خواهد که من شاید به عنوان یک هنرمند نتوانم آن ها را بپذیرم. 

* اگر نقش یك روزنامه نگار را در یك فیلم سینمایی ایفا 
كنید چطور؟

قطعا متفاوت خواهد بود و برایم جذاب است.

روزنامه نگار  پسر  یك  ولی  نشدید  روزنامه نگار  شما   *
تحویل جامعه روزنامه نگاری دادید.

از محبت شما متشکرم. این طور نیست که او فقط یک روزنامه نگار یا 
پسرم باشد بلکه انسان شایسته ای هم هست. 

* بسیار ممنونم كه وقتتان را در اختیار من گذاشتید. در 
این روزهای سخت برایتان آرزوی سالمتی دارم. 

امیدوارم همه  از شما متشکرم و  برایم خیلی جذاب بود.  این گفتگو 
از کرونا به سالمتی عبور کنند و سالی سرشار از شادی و سالمتی داشته 

باشیم.  
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قبل  شما  الون�د،  آقای   *
می نوشتید  فیلم  نقد  انقالب،  از 
كارگردان های�ی  از  به نوعی  و 
و  مطبوع�ات  از  ك�ه  هستی�د 
سینما  به  روزنامه نگاری  دنیای 
نوشتن  به  كه  شد  چه  آمدید. 
عالقه من��د  سینم��ا  درب�اره 

شدید؟
و  سینما  ستاره  مثل  نشریاتی  خواننده  اول  من  راستش 
را  سینمایی  نشریات  سینما  به  عالقه  به دلیل  و  بودم  فردوسی 
و  داشتم  عالقه  هم  فیلم ها  درباره  نوشتن  به  می کردم.  پی گیری 
مطالبم را به عنوان خواننده نشریات، برای آن ها می فرستادم که از 
یکی از مطالب من خوششان آمد و از دفتر مجله به من زنگ زدند 
برای همکاری با مجله. در واقع مطبوعات و کار ژورنالیستی راه مرا 

به سمت سینما هموار کرد.

*  در واقع هدفتان بیش تر سینما و كارگردانی بود؟
نه این که ژورنالیسم سینمایی را دوست نداشته باشم، اتفاقا در 
روزنامه نگاری و نقد، موفق بودم اما خیلی زود به این نتیجه رسیدم 
که فیلم ساختن برای من جذاب تر است و با آن بیش تر از خودم 
راضی خواهم بود. با این حال همچنان به نوشتن عالقه داشتم و 
آن را در فیلم نامه نویسی ادامه دادم. در واقع من با سینمایی نویسی 
و نقد فیلم شروع کردم، به فیلم نامه نویسی رسیدم و در نهایت در 

کارگردانی استقرار یافتم. 
نوشتم  که  فیلم نامه ای  نخستین  باشد،  جالب  برایتان  شاید 
و  تشویق  مورد  هم  کارگردان ها  طرف  از  و  شد  تبدیل  فیلم  به 
استقبال قرار گرفتم که همین تشویق ها نقش مهمی در ادامه مسیر 
اولین  به طوری که  داشت؛  من  کارگردانی  بعد  و  فیلم  نامه نویسی 

فیلمم را در 2۳ سالگی ساختم.

سینمای ما در حال احتضار است

نامه نویسی   فیلم  از  باالتر  را  كارگردانی  یعنی   *
می دانستید؟

هرگز. به نظر من یک فیلم نامه نویس درجه  یک بودن بهتر از یک 
کارگردان درجه دو بودن است، ضمن این که کارگردان برای کارش 
سناریویی جلوی چشمش دارد اما فیلم نامه نویس باید روی کاغذ خالی 
و از هیچ، همه چیز خلق کند و این بسیار دشوار است. این را هم بگویم 
که اگر کارگردان نمی شدم قطعا ژورنالیسم و روزنامه نگاری را به عنوان 

شغل انتخاب می کردم و در واقع به آن ادامه می دادم.

* به عنوان فیلم سازی كه زمانی نقد فیلم می نوشتید 
وضعیت  درباره  نظرتان  دارید،  تجربه  حوزه  این  در  و 

امروز نقد فیلم چیست؟
زمانی که ما شروع به نقد فیلم کردیم، تعداد منتقدان مثل امروز 
زیاد نبود. مثال زمانی که من نقد می نوشتم خسرو دهقان و محسن 
سیف خدابیامرز از همکاران من بودند. منتقدان آن زمان مثل پرویز 
دوایی و هوشنگ کاوسی کسانی بودند که بسیار تأثیرگذار بودند و 
به نوعی در سینما جریان سازی می کردند.  به نظرم االن جریان نقد 
از تأثیرگذاری الزم برخوردار نیست. من طی این سال ها همیشه از 
منتقداِن وضعیت نقد بودم اما چندسالی است که اوضاع کمی بهتر 
شده. البته برای تأثیرگذار بودن نقد بر جریان سینما، هم فیلم سازان 
و کارگردان ها باید انتقادپذیر باشند و هم منتقدان باید با صحت و 
صداقت به نقد فیلم بپردازند و اغراض شخصی را از نقد خود دور 
کنند. در این صورت نقد نه فقط در حوزه سینما که در همه زمینه ها 
می تواند کارساز و اصالح گر باشد و به پیشرفت ما کمک کند. گاهی 

می بینم که فالن منتقد به مسئول روابط عمومی یک فیلم و فیلم 
ساز بدل شده که این آسیب بزرگی هم به خودش است هم به نقد. 
باید  هم  منتقدان  و  کرد  حفظ  را  منتقد  جایگاه  و  نقد  حرمت  باید 

مراقب باشند به تبلیغات چی کسی بدل نشوند.

از نقد و منتقدان شد دوست  *  حاال كه صحبت 
فراستی  مسعود  درباره  را  شما  نظر  دارم 

بدانم؟
منتقد  فراستی  به نظرم 
کار  این  سواد  و  است  خوبی 
است  این  مشکل  اما  دارد  را 
نقد ،  حوزه  در  می خواهد  که 
بشود  شومن  و  سوپراستار 
نقطه  همین  از  درست  و 
این که  می خورد.  ضربه 
را  ندارد  تعارف  نقد  در 
اگر  حتی  می پسندم، 
کاش  نپسندم.  را  نقدش 
از  و  کند  کم  شومنی  به  میل  از 

همان جایگاه نقد حرف بزند.

*  نظرتان درباره وضعیت امروز سینما و تأثیراتی 
كه كرونا بر آن گذاشته چیست؟

دست روی دلم نگذارید که به شدت دلتنگ سینما و سینما 
رفتن هستم. واقعیت این است که ما با کرونا به اجبار کنار آمده ایم، 
امیدوارم هرچه  و  نکرده ام  آن عادت  به  دست کم خود من هنوز 
بتوانیم دوباره به سینما برویم،  تا  از این بحران عبور کنیم  زودتر 
دوباره فیلم بسازیم و به جای این که نگران سالمت خود باشیم 

نگران سینما باشیم و بدون دغدغه به آن بپردازیم.

بر فیلم هایش همواره در سخنرانی ها، مصاحبه ها و  اجتماعی می شناسیم که عالوه  به  عنوان فیلم سازی  اغلب  را  الوند  سیروس 
محافل و مناسبات سینمایی به طرح صریح دغدغه هایش، هم در مورد سینما و هم در مورد جامعه می پردازد. این البته عجیب نیست، او 
یک عقبه و سابقه ژورنالیستی دارد و پیش از آن که فیلم بسازد نقد فیلم می نوشت و معتقد است اگر فیلم ساز نمی شد، به روزنامه نگاری 
ادامه می داد. به خاطر همین سیروس الوند فیلم ساز جذابی برای اهالی رسانه و مطبوعات است که خوب حرف می زند و حرف خوب 

می زند. با او در این گفتگو از نقد فیلم، وضعیت سینما در شرایط کرونایی و راهکارهای عبور از آن گفتگو کردیم که خواندنی است.

 سيد رضا صائمی

گفتگو  با سیروس الوند، کارگردان و فیلم نامه نويس

گفتگو

سیروس الوند در کنار محمود کالری

* در ایام كرونا چه می كردید؟
من در این مدت مشغول آماده کردن فیلمم، »آن جا همان 
ساعت«، بودم. خوشبختانه فیلم تمام شده و حتی یک ترانه هم 
برای آن آماده کرده ایم. برخی از کالس هایم را از سر گرفته ام. 
در این مدت فرصت کردم کتاب هایی را که نخوانده بودم بخوانم 
از کتاب های  را دوباره مرور کنم. یکی  و حتی برخی کتاب ها 

خوبی که خواندم درباره سینمای رئالیستی ایتالیا بود و دو فیلم 
فراغت  این  از  کردم  سعی  به هرحال  خواندم.  هم  خوب  نامه 
عادت  کرونایی  زندگی  به  راستش  اما  کنم  استفاده  اجباری 

نکرده ام و امیدوارم زودتر به زندگی قبل از کرونا برگردیم.

ایام  در  جشنواره ها  برگزاری  با  چقدر  شما   *
كرونا موافق یا مخالف هستید؟

جشنواره  برگزاری  با  که صددرصد  بودم  کسانی  از  بنده 
و  مردم  جان  حفظ  معتقدم  و  بودم  مخالف  امسال  فجر  فیلم 
است.  برگزاری جشنواره  از  سالمتی سینماگران خیلی مهم تر 
امروز بسیاری از جشنواره های معتبر دنیا به خاطر شیوع کرونا 
و مشاغل  دیگر ضربه ای که صنایع  از طرف  تعطیل شده اند. 
سینمایی از کرونا و تعطیل شدن پروژه های سینمایی خورده  اند 
مخارج  تأمین  در  و  شده اند  بی کار  خیلی ها  و  است  سنگین 

زندگی و معیشت خود با مشکالت جدی مواجه هستند. 
برای  برگزاری جشنواره،  بودجه  بود  بهتر  این شرایط  در 
کمک و حمایت از سینماگران هزینه می شد. متأسفانه سینمای 
ما اکنون در حال احتضار است و با برگزاری جشنواره نمی توان 
ادای زنده بودن و سرپا بودن آن را درآورد. مدیران باید واقع بین 
باشند و براساس واقعیت ها سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند. 
وقتی حال این سینما بد است، وقتی سینمای ما بیمار است، 
چطور می توان برای آن جشن و مهمانی برگزار کرد و به آن 

خوش بین بود؟ 
واقعیت این است که سینمای ما قبل از کرونا هم حال و 
روز خوبی نداشت و مردم در حال فراموش کردن آن بودند و 
حاال با کرونا که دیگر با یک ورشکستگی جدی و سهمگین 
بهبود  فکر  به  آن که  به جای  شرایطی  چنین  در  است.  مواجه 
حال این بیمار باشیم برای آن جشن می گیریم! ضمن این که 
فارغ از بحث کرونا و مخاطرات و آسیب های آن برای سینما، 
دچار  هم  خوب  فیلم  تولید  در  ما  سینمای  که  سال هاست 
خوب  فیلم  آن قدر  سال،  طول  در  ما  متأسفانه  است.  بحران 
تولید نمی کنیم که برای نمایش آن ها نگران برگزاری جشنواره 
آثار  کیفی  بگذاریم، سطح  کنار  را هم  اگر کرونا  باشیم. حتی 
سینمایی ما در سطح و شأن جشنواره نیست و باید برای آن 

فکری کرد و چاره ای اندیشید.

حل  برای  راهکارهایی  چه  شما  نظر  به   *
بحران های سینمای ایران و عبور از وضعیت موجود 

می توان ارائه كرد؟
اتفاق  باید  تغییر و اصالحی که  اعتقاد من مهم ترین  به 
بیفتد، اصالح و تغییر مناسبات فیلم سازی ماست؛ به این معنا که 
فیلم سازی باید مشروط به تجربه و تخصص شود، نه سرمایه. 
نه این که هر کس پول دارد و می تواند از پس هزینه های تولید 
باید مانع ورود افراد  یک فیلم برآید بتواند فیلم بسازد. سینما 
غیرحرفه ای که شناختی نسبت به هنر و زبان و قواعد آن ندارند 
بشود. سینما باید برای افراد خالق و صاحب ایده گشوده باشد 

نه هر کس که پول و سرمایه فیلم سازی دارد. 
اکنون  بیماری که  مناسبات  تغییر  برای  باشد  شاید الزم 
کرد  تعطیل  را  تولید  مدتی  برای  است  حاکم  ما  سینمای  بر 
از سینمایی ها و مطبوعاتی ها  و گروه های مختلف کارشناسی 
تا مدیران دولتی و سیاست گذاران فرهنگی  و منتقدان گرفته 
دور هم جمع شوند و به مشکالت سینمای ایران بپردازند. باید 
سینما را جدی تر گرفت تا برای مسائل و چالش های آن هم 

جدی تر فکر کرد. 
همان طور که گفتم سینمای ما در حال احتضار است و 
سهمی  و  نقش  که  کسانی  همه  ماندنش،  زنده  و  احیا  برای 
باید در یک فضای همفکری و همدلی صادقانه  در آن دارند 
منافع شخصی و مصلحت اندیشی های  از  به دور  و  اثربخش  و 

گروهی و جناحی، درصدد نجات سینما برآیند.
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رامشگران و خنیاگران، حافظان سرور نوروزی
ن�وروز و موسیق�ی ایران�ی ه�ر دو کهن ترین 
میراث تاریخ فرهنگ و هنر ایرانند و در واقع 
این دو منحصربه فردترین دستاورد هزاره های 
دور در زمانه معاصر ما هستند. دوران کنونی 
در  دست کم  و  تغییر  و  سرعت  دوران  یعنی 
این  تکنولوژی،  و  اجتماعی  مسائل  عرصه 
سرعت چنان فزاینده است که همه افراد از 
بخش هایی از آن جا می مانند. در چنین زمانه ای 
هیچ چیز به اندازه موسیقی کهن ایران در پیوند با نوروز مغتنم نیست، گویی 

زبان تاریخی بسیار کهنی است که هنوز توان سخن گفتن با ما را دارد.
نوروز، یادگار دوران تسلط فرهنگ اساطیری است. جشن نوروز 
و مهرگان به این معناست که تقسیم بندی زمان را آیین هایی معین 
می  کنند که ناظر بر نگهداشت و احیای ذخایر خوراکی هستند. نوروز 
ایرانی که در آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود، پیام آور نوشدگی 
سال، فرارسیدن بهار، مرگ زمستان، باززایی طبیعت و خروج انسان از 

عالم خمودگی و پیوستن به طبیعت است.
فردوسی و ابوریحان بیرونی هر دو نوروز را از نظر سابقه به دوران 
جمشید می رسانند اما جالب است که بیرونی حتی به وجود نوروز بزرگ 

پیش از عصر جمشید نیز اشاره می کند.
جمشید، چهارمین پادشاه پیشدادی  است که عصر او دوران 
ک�اه�ش  خوردني ها  دوران،  آن  در  است.  آمده  به شمار  طالیي 
نمی یافت، چهارپایان و مردمان نمی مردند، گیاهان نمی خشکیدند و 
سرما، گرما، پیری و حسد وجود نداشت. جمش�ی�د ب�ر هفت کشور 
زمین فرمان مي راند و نیکبختی، شهرت، گله و رمه، خشنودی و 
حرمت را از دیوان گرفته ب�ود. پ�س  آن گاه که جمشید دروغ گفت، 
فره به صورت مرغی از پیش او بیرون رفت و این دوران طالیی دیگر 
بازنگشت. اما جمشید آن روز را که از کارهای کشوری بیاسود و همه 
بزرگان و نیکان برگرد تخت او حاضر بودند و بر او گوهر پاشیدند نوروز 

نام نهاد که نخستین روز از فروردین و آغاز سال بود )فردوسی(.
نوروز بر حوزه های تمدنی بسیار فراتر از ایران کهن تأثیرگذار بوده 
است. از حجاز تا نجد و تمام بین النهرین و تمدن های سامی این آیین 
را در دورانی طوالنی جشن می گرفتند و استاد فقید، مهرداد بهار، در 

کتاب »از اسطوره تا تاریخ« به آن پرداخته است.
واضح است که نوروز، این میراث کهن و بس ارجمند، به خاطر 
شکوه، زیبایی و تأکید آن بر نوزایی طبیعت و هستی، رابطه تنگاتنگی 

با هنر تاریخی ایران و مخصوصا هنر موسیقی داشته است. 

به هر کجای جهان که بنگریم جشن، آیین و نمادی اساطیری 
و فرهنگی نمی شود سراغ داشت که هنر از آن و بر آن تأثیر نگرفته 

باشد و تأثیر نگذاشته باشد.
موسیقی  نام  با  بیش تر  امروزه  که  ایران  کهن  موسیقی 
سنتی و موسیقی دستگاهی شناخته می شود، یکی از مهم ترین 
موسیقی  است؛  ایران  فرهنگ  تاریخ  الیه های  عمیق ترین  و 
از هزاره سوم  بنابر سنگ نگاره ها و کتیبه ها الاقل  کهنی که 
پیش از میالد در سرزمین پارس وجود داشته است و نوازندگان 
چنگ و کوس و خواننده به وضوح در این سنگ نگاره ها قابل 
تا  از هخامنشیان  قبل  ادوار  از  تشخیص هستند. خوشبختانه 
مؤید  کتیبه ها  و  سنگ نبشته ها  وجود  ساسانی،  عصر  پایان 
بخش  اما  است  زمین  ایران  در  موسیقی  جایگاه  و  اهمیت 
مهم تر رابطه میان موسیقی و گردش ایام، در دوران ساسانیان 
ایرانی  کهن  موسیقی  خاص،  دوران  این  در  می گیرد.  شکل 
به  است،  زمان  از  برخاسته  کامال  هندوستان  موسیقی  مانند 
این معنی که ۳60 لحن مختلف موسیقی شکل می گیرد که 
هر لحن، مخصوص یک روز از سال است؛ همان گونه که در 

هندوستان راگاها مخصوصا صبح، ظهر و شام بودند.
این۳60 لحن به همراه هفت خسروانی و ۳0 دستان، گستره مهمی 
از موسیقی ایران زمین عصر ساسانیان است و باربد، نام موسیقی دان 
شهیر آن عصر به شکل مشخص با این الحان گره خورده. نکته جالب 
آن که دقیقا موسیقی ایرانی با اوقات شبانه روز در هم تنیده است و از 
دورترین ایام تا دوران کنونی، دستگاه ها و گوشه های خاصی وجود 

دارد که انطباق دقیقی با سپیده دم، صبحدم، ظهر و شامگاه دارد.
نباید از این واقعیت غافل شویم که موسیقی مشرق زمین و ایران 
به طور خاص برآمده از روش سینه به سینه بوده و در طی گذار از 
قرن ها و هزاره ها فقط بخش بسیار ناچیزی از موسیقی کهن ایرانی در 

قالب ردیف موسیقی به دست ما رسیده است.
ردیف موسیقی ایرانی که در کنار موسیقی مقامی و بومی، ماهیت 
کامل موسیقی ایران را شکل می دهد، بخشی از میراث بسیار غنی 
موسیقی کهن و باستانی ایران را در خود دارد؛ ردیف موسیقی ایرانی 
از طریق  و  ناصری جمع آوری  به ویژه عصر  و  قاجار  دوران  در  که 
در  و  شد  حفظ  آقامیرزاحسینقلی،  برادرکوچک ترش  و  میرزاعبداهلل 
اختیار ما قرار گرفت. این ردیف، بخش کوچکی از موسیقی بسیار 
عظیم ایران در طی پنج هزار سال است اما در انعکاس حقایق این 

هنر بسیار ارزشمند به حساب می آید.

یافته اند،  انتظام  دستان ها  و  الحان  آن  که  دوران ساسانیان  از 
همواره میان نوروز، جشن و موسیقی ایران، پیوندی ناگسستنی وجود 
داشته است. اما چگونه می توان از موسیقی ایرانی که بسیاری فقط 
آن را موسیقی حزن و اندوه می دانند به عنوان موسیقی جشن و سرور 
و امیدبخش یاد کرد؟ برخالف آن چه اغلب تصور می شود، مفاهیمی 
موسیقی  در  مختلف  ادوار  در  رقص  حتی  و  شادمانی  مثل جشن، 

فرم هایی مختلف داشته اند.
حتی در موسیقی کالسیک غرب نیز این ویژگی کامال هویداست. 
به عنوان نمونه، فرم رقص و آثار مخصوص موسیقی رقص، امروزه 
به شکل بسیار دم دستی، ساده و کامال براساس ریتم های ابتدایی بات 
تکیه بر حجم عظیم صدا ساخته می شود، اما کافی است به آثاری که 
یوهان سباستین باخ به عنوان سوئیت های ارکسترال ساخته است گوش 
فرادهیم. سوئیت، فرمی بسیار کهن و مهم برای رقص بوده است و 
باخ نیز به زیباترین و متعالی ترین شکل ممکن آن شاهکارها را تصنیف 
کرده است، لیکن برای عموم شنوندگان امروزی این ها موسیقی برای 
رقص نیستند، چرا که تصور و شناخت شنونده امروز از موسیقی شاد 
یا موسیقی رقص، کامال دچار افول شده است. همین حقیقت در مورد 
ماهیت موسیقی سنتی ایران و موسیقی جشن در ایران صادق است. 
بلی، موسیقی ایران، موسیقی ساده و سطحی برای رقص نیست اما این 

به خاطر افول موسیقی معاصر و سلیقه مخاطب است!
موسیقی ایرانی، بخش مهمی از تمام سنن و عرفان کهن ایران 
را در خویش دارد اما در عین حال بخش ارزشمندی از آیین ها، 
جشن و سرور موجود در این تاریخ و فرهنگ را نیز در خویش حفظ 

کرده است.
قاجار  دوران  اواسط  از  که  ایران  دستگاهی  موسیقی  درردیف 
تدوین شد، هفت دستگاه اصلی  و پنج آواز وجود دارد؛ دستگاه های 
شور، همایون، ماهور، سه گاه، چهارگاه، راست پنج گاه و نوا و پنج آواز 
اصفهان، دشتی، افشاری، ترک بیات و ابوعطا. به عقیده استاد بی بدیل 
فقید، محمدرضا لطفی، شور مادر دستگاه هاست  و این مهم را ایشان 

هم در سخنرانی در آمریکا و هم به  صورت کتاب ارائه دادند.
به هرحال فضای حاکم بر هر دستگاه و آواز درموسیقی ایرانی، 

مهم ترین عامل در شکل گیری احساسات مختلف شنوندگان است.
از همان گذشته های دور که موسیقی ایرانی به شکل الحان نواخته 
و خوانده می شد، الحانی وجود داشت که مخصوص گاه جشن و نوروز 
بود. در برخی رساالت، نوروز به عنوان یکی از اصلی ترین مقام ها ذکر 

شده و این نشان از جایگاه عظیم آن داشته است.
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 ردپای این اهمیت را می توان از اشعار شاعران بزرگ ایران و 
اثرات خاص موسیقایی آن در گوشه های ردیف موسیقی و مقامات 

موسیقی بومی ایران جستجو کرد.
»پس از پیدایش نوروز، روز اول را عید نوروز نام نهادند. برای آن 
روز آهنگی ساختند به نام نوروز که به نوروز عجم مشهور شد؛ نغمه ای 
که با وزن سنگینی شروع می شد و بعد با رنگی بسیار دلنشین ادامه 
می یافت. استادان قدیم برای این آهنگ، این شعر خواجوی کرمانی 

را می خواندند:
ای صبا غلغل بلبل به گلستان برسان

 قصه م�ور به درگ�اه سلیم�ان برسان
پیشینیان، نوروز عجم را آهنگی بسیار زیبا می دانستند. متأسفانه 
پس از تدوین ردیف کنونی موسیقی ایران در دوره قاجار، این نغمه به 

فراموشی سپرده شد.« )حاتم عسگری(
 همان گونه که ردیف موسیقی ایرانی، خادم این تاریخ و فرهنگ 
بوده است نباید تصور کرد که این بخش بسیار کوچک که امروزه در 
دسترس است، همه موسیقی ایران عصر قاجار بوده است، چه رسد به 

موسیقی ایرانی در طی بیش از پنج هزار سال تاریخ این هنر!
 نوروز عرب و نوروز خارا، دو گوشه بسیار مهم در ردیف کنونی 
موسیقی ایران است که در دستگاه های همایون و راست پنج گاه اجرا 
می  شود. علی  رغم مختصر بودن نوروز خارا، از ادوار گذشته این بیت 

منوچهری اغلب با گوشه نوروز خارا خوانده می شده است:
آمده نوروز هم از بامداد                         آمدنش فرخ و فرخنده باد!

نوروز صبا حتی از نوروزهای خارا و عرب کم تر اجرا می شود اما از 
حیث جایگاه بسیار مهم است و به خاطر ضرباهنگ مالیم اثر، دلپذیری 

و فضای خاص بهار را به زیبایی می تواند منعکس کند.
اما نوروز عرب که آن هم در همایون و راست پنج گاه اجرا می شود، 
برخالف آن چه شاید در ابتدا به ذهن متبادر شود به هیچ وجه فضایی 
عربی یا غیرایرانی ندارد بلکه به زیباترین صورت ممکن، یک موسیقی 
کهن ایرانی است و اغلب مرسوم بوده که این گوشه را با این بیت 

منوچهری اجرا می کردند:
آمده نوروز ما با گ�ل س�وری به ه�م 

باده سوری بگیر بر گل سوزی به کم
خود اشعار منوچهری یکی از منابع مهم وجود مقامات و گوشه های 
خاص نوروز در گذشته بوده است که امروز وجود ندارند، مانند نوروز 

بزرگ و نوروز کیقبادی که به آن ها اشاره شده است، مانند این بیت:
نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز

زیرا که بود نوبت ن�وروز به ن�وروز
نوروز در قاموس هنر موسیقی ایران، نیاز به اثبات ندارد، نیاز به 
تحقیق و رهیابی دارد. بخش مهمی از این میراث، از دست رفته است و 
مابقی آن نیز هرروز بیش از دیروز در معرض فراموشی قرار دارد؛ خاصه 

آن بخش از موسیقی ایران که در موسیقی نواحی تبلور یافته است.
جدا از بخش هایی خاص از ردیف کهن موسیقی ایران که نام نوروز 
در آن دیده می شود، دو عرصه دیگر وجود دارد که نقطه اتصال موسیقی 
ایرانی و جشن است، یکی فضای حاکم بر دستگاه و برخی گوشه های 
سازی و آوازی است و دوم فرم هایی که کامال برآمده از شوق، شادی، 
جشن و شادمانی است و این هردو در میعادگاه نوروز گرد هم می آیند.

دستگاه ماهور، اوج شکوه نوروز 
ایران، هرگز نمی شود یک خط  در میان دستگاه های موسیقی 
تمایز پررنگ و قاطع ترسیم کرد تا بخش عرفانی و درون گرایانه این 
موسیقی ژرف را از سرخوشی و وجد در آن مجزا کند. همان گونه که 
در عرفان عمیق و بی بدیل ایران زمین از دورترین ادوار آن یعنی دوران 
حکمت خسروانی و دوران عرفای بزرگی مانند سهروردی، احمدغزالی 
و عین القضاه تا عصر صفی علیشاه، هیچ خط فاصلی بین قبض و بسط 

عرفانی نمی شود ترسیم کرد.
موسیقی ایرانی یک همسویی بی مانند و یکپارچگی درون خویش 
دارد که عمیق ترین معنای حزن را با رهایی و امید پیوند می دهد. کافی 
است به گوشه های زیبایی مثل بیداد همایون،  صوفی نامه اصفهان،  دلکش 
ماهور و گریلی شور گوش فرادهیم تا این ویژگی را به کمال مشاهده و 
درک کنیم. با وجود این در میان دستگاه های موسیقی ایرانی، ماهور یک 

آیینه بی نظیر در ترسیم شادمانی، جشن و نوروز کهن پارسی است.
ماهور، فضای وجد و سروری حاکم بر خویش دارد که وقتی 
نوازنده حاذق و چیره دست مسلط بر ردیف، شروع به هنرنمایی در 
آن می کند، محال است شکوه، طربناکی و سرور آن ما را مسحور و 

محصور خود نکند. 

به تعبیر استاد بزرگ و فقید، سعیدهرمزی، صاحب نشان تبرزین 
طالیی درویش خان :»من همه دستگاه های موسیقی را دوست دارم 
و می نوازم اما دستگاهی که خودم خیلی دوستش دارم و موقع نواختن 
آن لذت عجیبی می برم دستگاه ماهور است.« )مصاحبه استاد مهدی 

کمالیان با استاد سعید هرمزی، دهه پنجاه شمسی(
آثار علی اکبرخان شهنازی، استاد بزرگ تار و فرزند آقاحسینقلی 
آثار استاد محمدرضا لطفی و حسین علیزاده و  در دستگاه ماهور و 
مصاحبه ها و توشیحات آن استادان بی بدیل، گواه روشنی بر فضای 
جشن گاه و سرور بهاری دستگاه ماهور و گوشه های زیبای آن همچون 

دلکش، خسروانی، کوراوغلی و رنگ زیبای شهرآشوب است. 
آن چه این ویژگی ها را بیشتر متبلور ساخت و به دوران ما نیز 
رساند یک دوران طالیی و ویژه است. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه 
قاجار با وجود تمام مصیبت ها و تلخکامی های مردم این سامان که از 
فقر، تراخم، آبله و قحطی گرفته تا فقر و استبداد در رنج بودند، یک 
نسل طالیی و شگرف در موسیقی ایران زمین ظهور کرد که تأثیرات 
آن حتی تا امروز، موسیقی ایران را از انحطاط رهانید و زیبایی آن را به 

آیندگان نشان داد.

نسل بزرگانی مانند علی اکبرخان فراهانی و دوفرزندش میرزاعبداهلل 
و آقاحسینقلی، حاجی خان ضرب گیر، سماع حضور، عارف قزوینی، 
درویش خان، یوسف فروتن، علینقی وزیری، سعیدهرمزی، طاهرزاده، 
اقبال آذر، اسماعیل خان قهرمانی، مرتضی نی داوود، نورعلی برومند و 
ده ها نام بزرگ دیگر که یا در دوران ناصری به اوج رسیدند یا در آن 
دوران دیده به جهان گشودند، یک سنت دیرپای را حیات و استمرار 
بخشیدند و میراث این گستره عظیم را به نسل بعد آموزش دادند. یکی 
از جالب ترین بخش های این دوران طالیی، هم ماهیت موسیقی آیینی 
و جشن بود که در فرم های مختلف، تصانیف زیبا و ضربی های پرشکوه 
جلوه می کرد و هم آثار منحصربه فرد این موسیقی دانان عالی در ایام 
و مناسبت هایی چون تاج گذاری و به ویژه نوروز در پایتخت و هنگام 

اجراهای زنده.
بزرگ ترین نوازندگان ایران از جمله یوسف فروتن، درویش خان، 
نی داوود و سماع حضور، در میدان های مهم تهران از جمله میدان مشق 
یا باغ ملی هنرنمایی می کردند؛ در حالی که در بسیاری از آن ها پادشاه 
هنگام تحویل سال در معیت منجم باشی و شاهزادگان و امرای نظام، 
آغاز سال را تبریک می گفت. در این چنین مراسمی که با نوروز و سرور 
بهاری پیوند دارد، موسیقی دانان ایرانی بنابر شهود درونی و شناخت 
وسیع خود از فضای دستگاه و گوشه های متنوع موسیقی ایران به سراغ 
آثاری می رفتند که این سرور و بهجت را به ظرافت و کمال بیان کند: 
چهارمضراب که با سرعت و شوریدگی خاص، اوج تسلط نوازنده را 
طلب می کرد، ضربی و تصنیف که طراوت و آرامش را به دقت و تناسب 
عرضه می کرد و واژه ای که دقیقا به معنای یک اثر مخصوص رقص در 
ایران از ایام بسیار دور تا دوران قاجار بود، یعنی فرم رنگ )Reng( که 

اوج سرسبزی و سماع را به زبان موسیقی بیان می کند.

نشان  به کار گرفته شده،  ِرنگ ها  واژگانی که در توصیف  حتی 
واژه  که  رنگ شهرآشوب  مانند  دارد،  آن  فرح انگیزی  و  شادمانی  از 
تغییرات  با  می کند؛  بیان  را  اثر  محتوای  به خوبی  آن  در  شهرآشوب 
خالقیتی  از  نشان  که  ملودیک  رنگ آمیزی  زیبایی  و  ریتم  متناوب 

غیرقابل وصف دارد. 
یکی از نکات مهم در این میان، آشنایی و ورود موسیقی غربی در 
دوران قاجار و حتی قبل از عصر ناصرالدین شاه است. موسیقی غربی از 
زمان عباس میرزا، نایب السلطنه و در دوران بازسازی مدرن ارتش ایران در 
دستور کار قرار گرفت و در دوران ناصری، اولین مدرسه موسیقی که موسیو 
لومر فرانسوی در رأس آن بود، موسیقی غرب را در ایران معرفی کرد. اما 
برخالف تأثیراتی که نقاشی به سبک غرب در دوران صفویه بر هنرمندان 
ایرانی گذاشته بود، موسیقی غربی بسیار دیر نخستین تأثیرات خود را بر 
موسیقی ایران گذارد و این تأثیرات خود را در زمان پهلوی نشان داد. لذا 
موسیقی ایران در عصر قاجار، علی رغم تنوع در کیفیت، کماکان موسیقی 
کامال ایرانی محسوب می شد. به همین دلیل، جشن ها و اعیاد عصر قاجار 
و موسیقی نوروز بسیار ویژه است. ماهیت موسیقی در آن دوران طالیی در 
گاه نوروز خود را به خوبی نشان می داد و اثرات آن حتی یک صدسال بعد، 

پشتوانه حضور عالی ترین شکل هنر موسیقی ایرانی بود.
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و دانشکده موسیقی هنرهای زیبا همه 
بر شخصیت هایی استوار بود که ادامه همان جریان بودند و در نهایت به 
شکوفایی بزرگ ترین موسیقی دانان و نوازندگان بی  بدیل دوران معاصر 
انجامید؛ از فرهاد فخرالدینی، محمدرضا شجریان، ناصرفرهنگ فر و 
مجیدکیانی گرفته تا پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده و استاد محمدرضا 
لطفی که نه تنها آثارشان منجی هنر موسیقی ایران در میان معاصران 
آنان شد بلکه حتی تا امروز، موسیقی ایران بر دانش و چیره دستی آنان 

استوار است. 
موسیقی ایران در پیوند با جشن و به ویژه نوروز باستانی، در آثاری 
که پس از عصر قاجار هرساله توسط ابوالحسن صبا، حسن کسایی، 
جلیل شهناز و علی اکبر شهنازی اجرا می شد و در نسل بعد با مجموعه 
شاگردان نورعلی خان برومند به گوش می رسید، تطابق بی نقص مفهوم 
تعالی جشن و زیبایی موسیقی را به رخ می کشد. این موسیقی با استفاده 
آغاز می شد و سپس  متناسب  و تصانیف  از پیش درآمدها، ضربی ها 
در ادامه با رنگ های چاالک و آتشین به پایان می رسید که نشان از 
هوشمندی هر نسل از نوازندگان داشت و در عین حال بیانگر ظرفیت 
خارق العاده هنر موسیقی اصیل ایرانی در پیوند با سرور، شادمانی و 
جشن های تاریخی ایران زمین بود؛ از جشن مهرگان گرفته تا نوروز که 
همگی بر نوزایی و طراوت تأکید داشته و مثل نسیم آدمی را از خمودگی 

و جمود به وصال و امید رهنمون می شود. 
به همین دلیل بسیاری از آثار موسیقی ایرانی مانند گوشه های 
ردیف  و حتی چهارمضراب هایی مثل چهارمضراب ماهور از درویش خان 
یا اثر استاد محمدرضا لطفی، »ایران ای سرای امید« )دستگاه ماهور(

و رنگ ها و تصانیف علی اکبرخان شیدا، هر بار امکان اجرای متناسب 
با حال و هوای نوازنده را به او می دهد، چرا که محتوای اثر به هیچ وجه 

دچار فرسودگی و جاماندگی از زمان نمی شود.
موسیقی  حتی  است.  اصیل  موسیقی  هر  ذاتی  خاصیت  این 
ماهیت  که  دنیاست  تمام  موردتوجه  دلیل  این  به  امروز  هندوستان 
تاریخی خود را حفظ کرده است و بزرگان آن مانند والیت خان و بسم 
اهلل خان، نقطه اتصال دوران معاصر به یک تاریخ و فرهنگ غنی و 

کهن هستند.
موسیقی سنتی ایران، ژرف ترین شکل این بیان کهن تاریخی را 
در اختیار می گذارد و این دیگر به عهده نوازنده و خواننده و میزان تسلط 
اوست تا بتواند با تکیه بر این میراث، دست به بداهه پردازی غنی بزند و 
پویایی شکوهمند این هنر تاریخی را در هر حال وهوایی به اوج برساند، 

همان گونه که موسیقی جشن، چنین اقتضایی دارد.
ادوار  دورترین  از  کهنی  میراث  به چشم  غنی  هنر  این  به  اگر 
تاریخ نگاه کنیم، آن گاه هر دم از نی، هر مضراب از تار و هر گوشه 
آوازی را به شکلی دیگر درک خواهیم کرد و گاه می شود که نوازنده ای 
چون لطفی که به تعبیر محمدرضا شجریان فقید، »در هرتک نوازی، 
برآوردگار یک گروه نوازی بزرگ می کرد«، ساز بر زانو گذارده و نواخته 
است و این درست مانند یک گنج بی انتها از دل تاریخ و گردش ایام این 
ملک کهن است و چه چیز گویاتر از این که در تاریخ این سرزمین چه 

گذشته و چه غم ها و شادی ها را از سرگذرانده است .
نوروز، موهبت این درک از لذت موسیقی در پیوند با جشن را 
فراهم آورده، نه امروز و نه دیروز بلکه از هزاره های دور، زبان گویایی 

برای عصر ماست.



هنر، گمشدۀ انسان نیست، گنجینة انسان است. هیچ کس را 28
نمی توان بی نیاز از این گنجینه دانست. اما در این گنجینه چیست 

که این چنین آدمیان را مفتون خود می کند؟ 
به گفتة افالطون و ارسطو و تمام حکمای جهان، محتوای گنج 
هنر، زیبایی است. زیبایی، لباس های مختلف به تن می کند. گاهی 
به دیوار می نشیند، گاهی هارمونِی صدای زیبایی است  در قابی 
که پیشاپیِش ارکستری باشکوه می خواند، گاهی بنایی زیبا و سر 
به فلک کشیده است که هر گوشة آن با عشق و عالقه در هم تنیده 
شده، گاهی فرش پرنقش و نگاری است که از روی آن می گذریم و 
گاهی کلماتی است که در قالب شعر و داستان، جهان هایی موازی 

برای ما می سازد و زندگی و اندیشة ما را دگرگون می کند.
من از کودکی شیفتة موسیقی بودم و در دوره های مختلف 
زندگی، تجربه های گوناگونی از این هنر به دست آوردم. آن چه در 
نهایت دانستم این است که زیبایی های موسیقی را نیز، همچون 
دیگر هنرها پایانی نیست. در هر اوج و شکوهی می توان درنگ 
کرد اما نمی توان ایستاد؛ همچنان که در شعر نیز با وجوِد شاعری 
یگانه  تمدن ها  و  فرهنگ ها  و  زبان ها  تماِم  در  که  حافظ  چون 

است، باز هم ما نیاز به شعرهای متفاوت و تازه داریم.
موسیقی برای من از ساده ترین نواهای کودکانه شروع شد 
از  دوره  یک  در  تنها  نشد.  متوقف  هیچ گاه  اما  رفت،  به پیش  و 
تجارب شخصی من و بسیاری از هم نسالنم، چهره ای درخشان 
ظهور کرد که سنت های موسیقی ملی را در عالی ترین شکل به 

مرحلة اجرا درآورد.
کنار  در  که  دماوند  قلة  همچون  شجریان،  استاد  موسیقی 
درخشید  دارد،  ویژه ای  شکوه  و  جلوه  البرز،  عظیم  رشته کوه های 
به ما و جهاِن معاصر  را  ایران  زیبایی موسیقی  و عظمِت خود و 
عرضه کرد. او موسیقی ایران را توانی دوباره بخشید و جانی دوباره 
داد. سنن و زیبایی های کالسیک را به بهترین صورت و واالترین 
اجرا به صحنه آورد و شوری برانگیخت تا ما به موسیقی ایرانی فخر 

کنیم و دیگران آن را بشناسند و ارزش و غنایش را دریابند.

 او شجريان بود...

 مرضيه سليمانی

لحظه های  در  و  رفت  ما  میان  از  او  گذشت،  که  درسالی 
گذاشت.  تنها  یخ بسته  خیابان های  در  را  دوستدارانش  غمناک، 
به  اخوان ثالث  و مهدی  فردوسی  استاد  کنار  در  را  پاکش  جسم 
خاک سپردند، اما به قول فروغ فرخزاد، تنها صداست که می ماند. 
نخواهد  خاموش  هیچ گاه  شجریان  صدای  مینا،  گنبد  این  زیر 
باز  و  زیسته ایم  او  صدای  از  پرشکوهی  زمزمة  با  ما  همة  شد. 
آتشین...،  آب  این  که  را  پیاله  پرکن  کرد:  خواهیم  زندگی  هم 
جان جهان دوش کجا بوده ای...، تفنگت را زمین بگذار...، مرغ 

سحرناله سرکن....
در دهة ۱۳70 که میهن ما از رنج های جنگی هشت ساله و 
ویرانگر رها شده بود، کنسرت های متعددی از استاداِن موسیقی  
و آواز ایران برگزار می شد. استقبال بی نظیری که مردم از هریک 
از این کنسرت ها می کردند، ریشه در کوششی داشت که استاد 
پی   60 دهة  در  موسیقی  بزرگان  از  دیگر  تن  چند  و  شجریان 
گرفتند؛ از جمله شهرام ناظری، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، 
مرحوم مشکاتیان و دیگران. اما نوارهای استاد نظیر نوا و بیداد، 
قلب هنر ایران را به تپش درآورده بود، صدایی اصیل که از عمق 
روح و جان تک تِک ما برخاسته و در هنگامة خون و خشونت و 
جنگ و خصومت، از عشق و امید می  گفت و آرزوهای بزرگ، از 
زیبایی و هنر و ارزش هایی که روح و روان انسان را تازه می کند 

و پرورش می دهد. 
از  بسیاری  بودم،  مخاطباِن صدای شجریان  از  یکی  که  من 
نوارهای او را با لذتی وصف ناپذیر گوش می دادم و در بسیاری از 
کنسرت های او  در دهه های 70 و 80  شرکت کردم. در یکی از 
این کنسرت ها به واسطة دوست عزیزم، ابوالحسن مختاباد، با استاد 
شجریان دیدار کردم. استاد با فروتنی و محبتی بی آالیش حرف هایم 
را شنید و پاسخ داد و درست به خاطر ندارم که چه ها گفتم و شنیدم 
اما در سپتامبر سال ۱۹۹۹ اتفاقی افتاد که مدتی با ایشان همسفر و 
هم صحبت شدم و شناختی از نزدیک و بی واسطه از ایشان به دست 
آوردم. تمام این مقدمات برای بیان این خاطره بود و البته پس از آن، 

چند نوبت دیگر و در مهمانی هایی، فرصت دیدار مجدد نصیبم شد.
و  ایران شناسی  کنفرانس  در  شرکت  برای  سال،  آن  در 
از آن، سمیناری تحت عنواِن »خیاِم ریاضی دان  پانزده روز پس 
و دانشمند« که از سوی دانشگاه سوربن پاریس میزبانی می شد، 
فرودگاه  در  بود.  یک ماهه  سفری  کردم.  دریافت  دعوتنامه ای 
متوجه شدم که استاد شجریان و اعضای کنسرت ایشان نیز با 

همان هواپیما به پاریس می روند.

بود که سازمان علمی و  قرار  و  بودم  یونسکو   من مهمان 
شجریان  استاد  از  جلسه ای  در  )یونسکو(  متحد  ملل  فرهنگی 
دولت  سوی  از  شود.  اهدا  وی  به  افتخار  نشان  و  کند  تجلیل 
فرانسه، ضمن سپاس از تالش های هنری محمدرضا شجریان،  

مدال »چشم پیکاسو« به استاد تقدیم شد.
در هواپیما در نزدیکِی استاد نشسته بودم. یکی دو بار برای 
عرض احترام نزد او رفتم و پرسشی پرسیدم. استاد از من خواست 
جایم را با یکی از اعضای کنسرت عوض کنم و سپس، مفصل 

با هم صحبت کردیم.
با  زمان،  آن  در  چون  و  بود  موهبتی  من  برای  دیدار  این 
جدیت سه تار می زدم و تمرین می کردم، این باب آشنایی بود و 
خوب به خاطر دارم که در رفتار و گفتاِر استاد، هیچ تکلفی نبود. در 
عین مهربانی با دقت حرف هایم را می شنید و با جدیت و شمرده 

پاسخ می داد و راهنمایی می کرد. 
دربارۀ سمینار  می روم.  پاریس  به  چه  برای  پرسید  آخر سر 
اخیر  دهه های  سمینار  بزرگ ترین  شاید  که  ایران شناسی  بزرگ 
بود، توضیح دادم. پرسید: با هزینة خودتان آمده اید یا آن ها هزینة 
شما را می دهند؟ گفتم: بلیت و هتل از سوی یونسکو تأمین شده 
است. وقتی نام هتل  را گفتم، استاد لبخندی زد و گفت: پس 

همسایه هستیم.
احسان  دکتر  ما  میزبان  پاریس،  دوگل  شارل  فرودگاه  در   
نراقی از راه رسید، با قدی بلند و نشان لژیون دونور بر یقة کت 
مشکی که به تن کرده بود. وقتی فهمید استاد شجریان هم با 
همین پرواز رسیده است، بالفاصله کارهای ترخیص را انجام داد 

و ما را به سرعت به طرف هتل روانه کرد.
اما  تا آن زمان عالقة من به شجریان، امری شخصی بود 
وقتی در سمینار ایران شناسی دیدم که بزرگان فرهنگ ایران، از 
احترام و  یارشاطر و دیگران، چه  پاریزی و دکتر  باستانی  استاد 
اعتباری برای او قائلند، ارادت شخصی ام با عالقة ملی و میهنی 
نمایندۀ  و  هنرمند  نه فقط  شجریان  که  دانستم  آمیخت.  هم  در 
بزرِگ زیبایی های موسیقی ایران است، بلکه مردی اهل ادب و 

نماینده ای شایسته برای فرهنگ ماست. 
شخصیت خاص او و طراوت و قدرت هنرش، احترام همگان 
را برمی انگیخت. صبح ها، هنگام صرف صبحانه، فرصت می شد تا 
با استاد صحبت کنم. خاطره می گفت. از او می آموختم. نصیحت 
می کرد. و بی آن که تکلفی در کارش باشد، مصاحبی بسیار مؤدب 

و شیرین سخن بود. 
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مراسم نکوداشت فرهاد فخرالدینی، آهنگ ساز و رهبر ارکستر، با حضور اصحاب فرهنگ و هنر و جمعی 
از پیش کسوتان موسیقی ایرانی در بنیاد موقوفات افشار با همکاری مجله بخارا- 2۳ دی ۱۳۹4

عکس: داوود قهردار
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تشییع استاد احمد عبادی، استاد سه تار- ۱8 اسفند ۱۳7۱ تقدیر از حاج مال کمال خان هوت، موسیقیدان ، شاعر و بیت خوان برجسته 
موسیقی سیستان و بلوچستان- 25 مهر ۱۳86

عکس: مجید شادمان نژاد

29

باالبلند،  خوش رفتار،  آراسته،  فروتن،  هنرمندی  شجریان 
باوقار و بسیار متین و دلنشین بود. دانسته های او از موسیقی و 
آواز و سازهای ایران فراتر از آن است که بتوانم وصف کنم. همه 
می دانند و سهم او را در تثبیت و تکامل ساز و آواز و موسیقی ایران 
به خوبی می شناسند. هرچه بگویم زاید است، جز آن که او صریح 
وقتی  مصاحبتش  و  بود.  طنز  و  لطیفه  اهل  اما  می گفت  سخن 
ایران،  ادبیات  بزرگان  از  شاه بیتی  یا  بیتی  دربارۀ  که  می شکفت 
سخنی به میان می آمد و دربارۀ طرز خوانش آن، گفت وگویی در 
می گرفت. در میان اطرافیانش، می شد تفاوت شخصیت و مرتبة 
او را با یک نظر دریافت. این منزلت، یک باره به دست نیامده بود و 
من با گفت وگوها و خاطرات جسته و گریخته ای که برایم تعریف 
کرد دانستم که لحظه لحظة زندگی اش، آموختن بوده است و رنج 

کار و کوشش و جست وجو برای راه های هموار و ناهموار. 
به  مربوط  که  هست  چیزی  بدانم  هرکجا  در  می گفت 
موسیقی ایرانی است، شخصا می روم تا بیاموزم و بدانم چیست. 
می گفت موسیقی ما بسیار پهناور است و مثل کشورمان پراکنده 
و بزرگ اما کم شناخته و تاحدی بی نظم. از استاد پرسیدم آیا فکر 
داده  ایران  به موسیقی  وسامانی  سر  اخیر  سال های  در  می کنید 
شده و آن بی نظمی تاریخی رو به پایان است؟ صراحتا گفت: خیر، 
اما به دالیلی مردم بیشتر به هنر و موسیقی اهمیت می دهند و 
شاید همین موضوع موجب شود موسیقی و آواز ما هم همپای 

انتظارات جهان جهش کند و پیش رود. 
هرکجا  گفت:  مضمون  این  با  سخنی  که  هست  به خاطرم 
آثار مهمی در سطح جهان  آمده است که  موسیقی خوبی پدید 
خلق کرده، زحمت و خالقیت چند نسل را می توان پشت سر آن 
دید. موسیقی در جهان یک علم است، درعین حال که هنر است و 
ارزش های هنری در موسیقی خیلی گسترده است اما در دانشگاه ها 
و آموزشگاه های زیادی تدریس می شود. پژوهشگاه های زیادی 
افراد مستعد و محقق را به کار گرفته اند و دربارۀ هر نت، هر ساز، 
هر نوع موسیقی و هر نوع امکان ترکیب و تلفیق در موسیقی ها 
تحقیق می کنند، دربارۀ تاریخ موسیقی و آثار و اسناد گذشتگان 
کارهای بزرگ انجام می دهند. تاریخچة تمام سازها و نمونه های 

آن ها را در موزه ها و پژوهشگاه ها می بینیم.
استاد درنگی طوالنی کرد و گفت: مطمئن هستم که دختران 
و پسران ایران هم می توانند این کارها را بکنند. موسیقی و هنر در 
بیش تر کشورهای جهان حرمت دارد. به افرادی چون شما که ساز 
می زنید، احترام می گذارند، حتی اگر یک هنرجوی ساده باشید. تشویق 

می شوید و کسی سازتان را نمی شکند و به هنر بی حرمتی نمی کند.
باری از این نوع سخنان و خاطراتی از دوره های مختلف کار 
و فعالیت هایش بیان می کرد و به وضوح می دیدم که هدفش نه 
خودنمایی و در مرکز جمع قرار گرفتن که آموختن و آموزاندن بود. 
بارها دیدم که دربارۀ خوانش شعر با ادیبان و دانشوران برجسته، 
بحث و گفت وگو می کرد و هر روز با نوازندگان گروه کنسرتی که 
همراهش بودند، دربارۀ کم و کیف اجرا سخن می گفت و حتی از 
این که در تمرین، کوک فالن ساز اندکی مناسب نبوده یا بهتر 
است تغییر کند، حرف می زد. عیب ها را به صراحت و با کمترین 
کلمات گوشزد می کرد و هیچ تعارف و تکلفی نداشت اما ندیدم 
استاد هوشنگ  به قول  ناراحت شود.  و  درهم کشد  کسی چهره 

ابتهاج: او شجریان است.

نشان صورت  اهدای  و  اجرای کنسرت  بود  قرار   شبی که 
گیرد، ما زودتر به سالن بزرگ یونسکو رفتیم. قبل از آن من با 
فدریکو مایور- مدیرکل وقت یونسکو- که روشنفکری اسپانیولی 
بود، گفت وگو داشتم. دربارۀ تکثر فرهنگی و فاصلة میان شمال 
و جنوب و بضاعت یونسکو در مساعدت فرهنگی به کشورهای 
یونسکو  آیا  پرسیدم  از جمله  داشتیم.  مختلف، گفت وگویی گرم 
خود را یک میانجی میان فرهنگ کشورها می داند یا یک انبار 
می شتابد؟  بی بضاعت  کشورهای  کمک  به  که  فرهنگی  غلة 
بی بضاعتی  باشد،  فرهنگ  که  جایی  داد  پاسخ  به تندی  مایور 
و  کهن ترین  در  جنگ  و  خشونت  همه  این  پس  گفتم  نیست. 
بافرهنگ ترین تمدن های جهان را چگونه توجیه می کنید؟ پاسخ 
داد: من توجیه گر نیستم و نمی توانم دربارۀ هرچه که در گوشه و 
کنار جهان می گذرد، نظر بدهم. اما برای این که بحثمان به درازا 
نکشد و بتوانیم به کنسرت آقای شجریان برسیم، بیایید همان 
و  قهوه خوردیم  فنجان  بپذیریم. یک  یونسکو  برای  را  میانجی 

راه افتادیم.
زودتر از بقیه به سالن اجرای کنسرت رسیدیم. هنوز صحنه 
کرد  سرکشی  همه جا  به  مایور  فدریکو  بود.  نشده  آماده  کامال 
داد.  کارها  به  بهتر شدن و سرعت بخشیدن  برای  و دستوراتی 
و  یونسکو  پیشرفِت  در  به سزا  نقشی  و  بود  محبوب  مدیری  او 
دیگر  کارهای  به  تا  رفت  سپس  داشت.  فرهنگ ها  گفت وگوی 
تا  نشستم  سالن  جلوی  صندلی های  از  یکی  روی  من  و  برسد 
گفت وگو را بنویسم و مقدمه ای دربارۀ گزارش کنسرت و اهدای 

چشم پیکاسو به استاد شجریان تهیه کنم. 
و  فرانسه  پاریس،  سراسر  از  ایرانیان  شد.  پر  سالن  کم کم 
پرشده،  بر صندلی های  آمده و عالوه  اروپایی  برخی کشورهای 
روی پلکان نشسته یا در کناره ها ایستاده بودند. وقتی استاد پای 
به صحنه گذاشت، تشویق ممتد حضار آغاز شد و آن  لحظه که 
هنردوست  فرانسوی های  از  بسیاری  و  وطن  از  خارج  ایرانیان 
را  اشتیاقی شجریان  با چه  که  دیدم  را  ایران شناسان خارجی  و 
فرهنگ  و  هنر  برای  مرد  این  اهمیت  متوجه  می کنند،  تشویق 

ایران شدم. 

شجریان اجرای کوتاهی داشت و سپس مایور و وزیر فرهنگ 
فرانسه و جمعی دیگر از بزرگان موسیقی، نشان را به استاد هدیه 
کردند. با دوربین کوچکم شروع کردم به عکس گرفتن، عکسی 
اگر  اما  به چاپ می رسد.  این مطلب  کنار  در  بار  اولین  برای  که 
چشم پیکاسو برای شجریان بود، شجریان هم برای مردم بود. به 
قول یکی از دوستان هنرشناسم، شور خواندن، آن شب بر تکنیک 

و سنت موسیقی غلبه کرده بود. 

در پایان، مردم نمی توانستند با استاد وداع کنند. همه یک صدا 
فریاد می زدند: مرغ سحر... مرغ سحر. و نالة مرغ سحر، واپسین 

آواز شجریان در آن شب به یادماندنی بود. 
فدریکو  سخن  است،  جالب تر  این ها  همه  از  برایم  آن چه 
مایور در حضور نمایندگان عالی رتبة فرهنگ و هنر دولت فرانسه 
بود. از او پرسیدم که نظرشان راجع به هنر و موسیقی شجریان 

چیست؟ 
با رندی پاسخ داد: خوشحالم که این نشان را به یک هنرمند 
بزرگ ایرانی اهدا کردم. گفتم شما هنرشناس هستید، نظرتان را 
تمام  دیدم که  بدانم.  آواز و صدای شجریان می خواستم  دربارۀ 
را  آواز  و  موسیقی  دقتی  چه  با  و  داشتید  حضور  کنسرت  مدت 

می شنیدید. 
فرهنگ  وزارت  از  و  بودند  فرانسویانی که همراهش  به  رو 
و هنر آمده بودند، کرد و گفت: احساس می کردم انگار صدایی 
لذت  از  قبل  که  صدایی  می رسد؛  به گوش  آندولوزیا  اعماق  از 
تکرار  دوباره  می برد.  فرو  بی وزنی  و  خلسه  در  را  شما  بردن، 
بزرگ  خوانندۀ  این  به  را  پیکاسو  چشم  که  خوشحالم   کرد: 

اهدا کردم. 
بعد رو به من کرد و گفت: می دانید این نشان، بیضی و شبیه 
چشم است و فلسفة آن را در نگاه هنرمند جسته اند، زیرا هنرمند 

چشم جامعه است...
فردای آن روز تولد من بود و در منزل یکی از دوستانمان 
است،  پاریس  دانشگاه  در  سیاسی  اقتصاد  استاد  هم اکنون  که 
بود  خریده  دوستان  از  یکی  هم  کوچکی  بودیم. کیک  مهمان 
بزرگ  هدیه ای  و  کرد  شادمانم  آن چه  اما  کند  خوشحال  مرا  تا 
استاد شجریان و حضور در آن جشن کوچک  آمدِن  بود،  برایم 

 

بود.
از آن پس و در بازگشت به ایران، باز هم استاد را دیدم و 
سپس زمانی رسید که صدای بزرگ ترین هنرمند کشورم دیگر از 
رادیو و تلویزیون پخش نمی شد و فراتر از آن، در لحظه های پر 

رمز و راز ماه رمضان، صدای ربنای او را نیز ممیزی کردند. 
به  را  او  ویژگِی مهم داشت که  به گمان من چند  شجریان 
قلة بلند فرهنگ و هنر ایران ارتقا داد و بر سریِر سلطنت آواز و 

موسیقی ایران نشاند. 
اول، استعداد درآمیخته با کوشش او بود در موسیقی و آواز ایرانی، 
دوم، عشق بی حد و مرز او به زیبایی و ادبیات و فرهنگ؛ عشقی که با 
آگاهی و دانشی فزاینده و همیشگی عمق می یافت و نقطة پایانی بر 
آن نمی گذاشت و سوم، درآمیختن سنت با نوآوری های حیرت انگیزی 
و  سازگار  ایران،  فرهنگ  و  هنر  و  آواز  و  موسیقی  محیط  با   که 

هماهنگ بود. 
او هیچ گاه خود را درگیر ابداعاِت عجیب و غریب یا اجراهای 
عامه پسند نکرد، بلکه کوشید مخاطبان و شنوندگان موسیقی را 
از شرِّ صداهای ناتندرست و مبتذلی که دستگاه های رسمی رواج 
می دادند، حفظ کند و عظمت و اعتالی آن را به مردم بیاموزد. او 
به دنبال مخاطبان نمی رفت و خود را با خرده فرهنگ های دون پایه 
درگیر نمی کرد. بلکه مخاطبان را به دنبال خود می کشید و به آنان 
کمال و جمال موسیقی ایرانی را هدیه می داد و روحشان را واال 

و پرتوان می کرد. 
او باوقار بود و نجیب و شجاع... او شجریان بود.
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»پشت هر مرد موفقی زنی شایسته ایستاده است.« خانم پری دخت 
آور، تبلور به تمام معنای این جمله است؛ خانمی که حمایت و عشق 
و خلق  از دشواری ها  عبور  برای  بزرگ  انگیزه ای  بردباری اش،  و 
به استاد مرحوم »غالمحسین  ایرانی  آثاری بی بدیل در موسیقی 
بنان« داد. هنوز و پس از گذشت سال ها که از آسمانی شدن استاد 
را  احساس  اوج  می گوید  همسرش  از  آور  خانم  وقتی  می گذرد، 

می توان از عمق چشمانش که گاه خیس می شود، خواند. 
بنان،  استاد  با  مشترک  زندگی  سال ها  از  ناب  خاطراتی  مرور 
بسیار شنیدنی و تاریخی است اما آن چه از درون این همه بیرون 
می آید، مردم داری، احترام و عشق به ایران، تعصب و سختگیری 
و سختکوشی درکار و پایبندی به اصولی است که شاید این روزها 

خیلی هایشان کمرنگ شده باشند.
وچهارمین  سی  از  پس  کمی  آور  پری دخت  خانم  با  گفتگو 
انجام شد که همه آن  بنان و در منزلی  استاد  سالگرد درگذشت 
را به نام مجتمع بنان می شناسند و حیف و صدحیف که کرونای 
منحوس اجازه نداد از موزه آثار استاد بنان که خانم برای ایشان 
از  بازمانده  تنها عضو  اکنون  آور  بازدیدکنیم. خانم  ترتیب داده اند 
خانواده ای بزرگ و فرهنگ دوست است که با وجود سالخوردگی 
و دشواری های جسمی، هم و غم خود را حمایت از استعدادهای 

جوان موسیقی ایران می داند.

* خانم آور لطفا از نحوه آشناییتان با استاد بنان بگویید.
دریکی از ایام نوروز، من مهمان خواهر و شوهرخواهرم –خانم 
سعادت- در شیراز بودم. آن ها هتل بزرگ و معروفی در شیراز 
داشتند و من معموال همه ساله نوروز را پیش آن ها بودم. یکی دو 
گل  امروز  خواهر،  که  گفت  من  به  خواهرم  عید،  به  مانده  روز 
را که صالح  و هر گلی  باغ  به  برو  تو!  با  میز  گلدان های روی 
می دانی انتخاب کن و بیاور. من هم زنبیل به دست به باغ رفتم. 
از  یکی  ایستاده اند.  باغ  در مدخل  مرد  دو  دیدم  برگشت  هنگام 
آن ها مرحوم رضا سجادی )از گویندگان قدیمی رادیو( بود که از 
بچگی می شناختم و دیگری آقایی بلندباال. نزدیک تر که شدم، 
رضا جلو دوید و بعد از سالم و تعارفات گفت پری جان بیا که 
نمی شناسی؟  را  ایشان  کنم.  معرفی  تو  به  را  می خواهم یک نفر 
است عکسشان  و ممکن  آشنا می آیند  به نظرم  البته  گفتم خیر! 
را دیده باشم اما خودشان را زیارت نکرده ام. گفت: ایشان استاد 

غالمحسین بنان، خواننده یکتای ایران هستند. 

ما در همان هتل، زیرزمین بزرگی داشتیم که به آن »حصیربار« 
می گفتیم و همه شب در آن جمع می شدیم. رضا گفت پری جان! 
ما امشب می آییم حصیر بار، جایی قول ندهی! گفتم این جا خانه 

من است، کجا قول بدهم؟!
خالصه شب شد و آمدند و اتفاقا جالل و منوچهری هم بودند که 
یکی ساز می زد و ضرب می گرفت و دیگری صدای خوبی داشت. 
آن ها اخالق جالبی داشتند که اگر کسی از آن ها می پرسید دیشب 
بودند.  امین  و  خانه! خیلی محرم  بودید، می گفتند هیچ جا!  کجا 
این ها هم آمدند و آشنایی من و بنان آن جا و در چنان فضایی 

شکل گرفت.
درطول ۱0 روز بعد، هرشب آقای بنان به حصیربار می آمدند و بعد 
هم وقتی عید تمام شد و من به تهران آمدم، دیگر آقای بنان من 
با دوستان  و  معاشرت کردیم  به بعد یک سال  آن  از  نکرد!  رها  را 
یکدیگر آشنا شدیم. مثال یک شب بنان به من گفت امشب جایی 
مهمانیم که اسم صاحب خانه را نمی گویم و به او هم نگفته ام قرار 
است چه کسی را بهش معرفی کنم. رفتیم و زنگ در را زدیم و 
اتفاقا خود صاحب خانه در را باز کرد و دیدم حسن شهباز )نویسنده، 
مترجم و روزنامه نگار برجسته( است. این آقای شهباز از بچگی با 
برادران من بسیار نزدیک و صمیمی بود و بیش تر اوقات به منزل 
ما می آمد. رو کرد به بنان و گفت تو می خواستی پری را به من 
معرفی کنی؟! بنان گفت من می خواستم شما من را به پری معرفی 

کنی و احواالتم را بگویی و ظاهرا حاال برعکس شده است!
خالصه آشنایی و معاشرت ما در چنین فضایی اتفاق افتاد. این را 
هم بگویم که تمام فامیل من با ازدواج من و بنان مخالف بودند 
و دلیلش هم این بود که می گفتند هنرمند نمی تواند شوهر خوبی 
بدهی.  ادامه  نمی توانی  و  هستی  دختر حساسی  هم  تو  و  باشد 
اما  ببینیم چه می شود،  من هم جواب سرباال می دادم که حاال 

مخالفت ها سرجایش بود.
گذشت تا سیزده به دری که من و بنان در باغی در کرج مهمان 
بودیم و اتفاقا یکی از برادران من هم به آن جا آمد. عجیب بود 
که او خیلی از بنان خوشش آمد و بعد هم خیلی کمک کرد که 
ازدواج ما سر بگیرد. این را هم بدانید که من خودم در خانواده ای 
هنرمند بزرگ شدم. مادر من صدای خیلی خوبی داشت و البته 
عاشق بنان هم بود و من این را بعدها فهمیدم. دو روز درهفته، 
یادم نیست شنبه و دوشنبه بود یا روزهای دیگر، بنان در رادیو 
می خواند و آن دو روز، مادر من منتظر بود که رادیو را باز کند و 

صدای او را بشنود. 

مادر من  می کرد،  خواندن  به  بنان شروع  وقتی  که  بود  عجیب 
دستگاه های  هم  خودش  بود.  اشک  غرق  صورتش  تمام مدت 
می برد.  بنان  خواندن  از  بسیار  لذتی  و  می شناخت  را  موسیقی 
من  و  بود  زنده  مامان  کاش  ای  می گفت  همیشه  بنان  بعدها 

برایش می خواندم.
خیلی  کنیم،  عقد  گرفتیم  تصمیم  که  یک سال  از  بعد  خالصه 
یکی  و  گفتم  که  برادرم  همان  فقط  و  نیامدند  ما  بستگان  از 
منزل  به  وقتی  من  بستگان  گذشت،  که  کمی  اما  آمدند.  دیگر 
شده  بنان  عاشق  همگی  و  می آمدند  دسته جمعی  می آمدند،  ما 

بودند.
* از ویژگی های اخالقی مرحوم بنان بگویید.

بنان واقعا انسان واالیی بود. در کارش بسیار جدی بود. آن اواخر 
رانندگی نمی کرد،  به خاطر چشمش  رادیو می رفت، چون  به  که 
می کنم،  رانندگی  خوب  که  دید  وقتی  می کردم.  رانندگی  من 
 گفت تو باید راننده کامیون باشی! موقع تمرین از پشت شیشه 
استودیو، بسیار حواس جمع بود که اشتباه نخوانند و اشتباه نزنند 
و تا او امضا نمی کرد، نوار به آرشیو نمی رفت. با این همه جدیت 
بودند و هم بسیار  قائل  احترام  برایش  و سختگیری، هم بسیار 

دوستش داشتند و البته این دو با هم فرق دارند. 
درمنزل هم بسیار ساکت و آقا بود. ُحسن بزرگش، زود گذشتن 
کرده،  اشتباهی  می فهمید  اگر  بود.  اشتباهش  از  عذرخواهی  و 
را  من  منزل  در  می کرد.  عذرخواهی  و  می رفت  جلو  بالفاصله 
خانم  پری دخت  پری خانم،  نازی خانم،  می کرد؛  صدا  همه جور 
من  جان!  غالم  پرسیدم  ازش  یک بار  مادرجون!  به خصوص  و 
مادرجون صدا  مرا  این همه  تو هستم که  برای  مادری  چه جور 
آن  گفت  و  نشستم  کنم.  تعریف  برایت  بنشین  گفت  می کنی؟ 
لحظه  ای که من تو را مادرجون صدا می کنم، چون بزرگ ترین 
و حقیقی ترین و واالترین عشق، عشق مادری است، می خواهم 

بگویم چقدر عاشقت هستم و حقیقتا عاشقت هستم. 
با این که بنان به آن معنا  به عالوه، شاید هیچ کس نمی دانست، 
با  و  بود  خزعل  عروس  بزرگش،  خواهر  چون  اما  نبود  مذهبی 
را  عربی  بنان  بودند،  قاطی  خیلی  و  همسن  خواهرزاده هایش 
به خوبی یاد گرفته بود و قرآنی می خواند که توصیف ناپذیر بود. 
هرگاه وقت اذان می شد، به خصوص در ماه رمضان، بنان شروع 
می کرد به اذان گفتن و گریه کردن؛ درصورتی که اصال بهش 
نمی آمد این گونه باشد و اعتقاداتی چنین قوی داشته باشد، مثل 

خود من!

از باغ گل تا درخت های امامزاده طاهر
گفتگو با خانم پری  دخت آور، همرس مرحوم استاد غالمحسین بنان
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 همه فکر می کردند من آدم بی بندوباری هستم و نه نمازی بلدم 
و نه قرآنی و هیچ چیز را نمی شناسم، درصورتی که من سّیدم و 
بعدها هم همه معاشرین من فهمیدند که چه جوری هستم. شاید 
الزم نباشد که بگویم من روزی هزار بار و هر بار که می نشینم و 
بلند می شوم، یا علی می گویم و این ذکر از زبانم نمی افتد. جریان 

تصادف من را شنیده اید؟
* خیر. لطفا بفرمایید.

سال ۱۳۹۳ بود که جلوی همین منزل فعلی، روی خط عابر پیاده 
یک ماشین شاسی بلند نیروی انتظامی به من زد. آذرماه بود و هوا 
خوب. رفته بودم مقداری قدم بزنم. هنوز دوقدم برنداشته بودم که 
دیدم رفتم روی هوا و عجیب است که در آن لحظه فقط صدای 

خودم در گوشم بود که گفتم یا علی و دیگر چیزی نفهمیدم.
مردم جمع شدند و وقتی مرا شناختند هرکس یک جوری کمک 
کرد تا آمبوالنس بعد از حدود دوساعت رسید، چون ترافیک بسیار 
شدید بود. آن قدر ترافیک بود که چندنفر از آقایان پلیس گفتند 
می گذاریم  و  می کنیم  بغل  را  ماشین ها  ما  نباشید،  نگران  شما 
آمبوالنس  راننده  کردند!  هم  را  کار  همین  و  کناری  خط  روی 
هم که مرا شناخته بود گفت شما نگران نباشید، من شما را به 
بیمارستانی می برم که از ۱0 بیمارستان خصوصی بهتر است و 

مرا برد به بیمارستان شریعتی.
حاال از آن تعطیالت چندروزه هم بود که دکتری در بیمارستان 
حاضر نبود. یکی از خانم های پرستار گفت من فقط از یک دکتر 
شماره تلفن دارم، بروم ببینم برای عمل می آید یا خیر. رفت و 
تماس گرفت و گفت دکتر فردا ساعت هفت صبح این جاست که 
شما را عمل کند. شش ساعت زیر عمل بودم و دکتر هم جوان 
40 ساله ای بود و به  قدری عالی عمل کرد که بعدا که عکس های 
من را به یک دکتر فرانسوی نشان دادند، گفت امکان ندارد یک 
جوان 40ساله در ایران بتواند چنین عملی را انجام دهد. با این 
حال براثر آن عمل، هم پای من و هم دستم هنوز مشکل دارد و 

دستم به پشت سرم نمی رسد. 
من بیش تر به خندیدن و شادی تظاهر می کنم. پسر ۳4 ساله ای 
در انگلیس داشتم که سال ها قبل از بین رفت و این است که من 

زندگی شبانه دارم و با دردهای خودم همدم هستم.
را همان گونه  بنان  استاد  یادگارهای  و  اشیا  * ظاهرا 

حفظ كرده اید.
بله. متأسفانه این مرض منحوس و وامانده کرونا نمی گذارد بیایید 
و موزه کوچکی که برای بنان ساخته ام را ببینید. تمامی وسایل 
بنان و هرچه به آن عالقه  مند بوده دراین موزه جمع شده است. 
حتی یک استکان بنان را هم حفظ کرده ام. ما قبال در جمال آباد 
آن  در  است  سال   ۱8 که  خانه  ای  و  داشتیم  سکونت  شمیران 
زندگی می کنیم، آن قدر خوب است که هر کس می آید می پرسد 
این گونه است و وقتی  این جا هستند که جو و فضا  چه کسانی 

می فهمد، می گوید هر قیمتی بدهید می خریم.
مرحوم  آهنگ های  از  كدام یك  شخصا  آور،  خانم   *

بنان را دوست دارید و می پسندید؟
اول از همه »ای ایران« را. سرود اصیل ملی ما ای ایران است 
که االن حتی بچه های پنج شش ساله هم آن را از حفظند. الهه 
برای  را  آهنگ  این  بنان  که  ندانید  شاید  و  است  عالی  هم  ناز 

کارگران خوانده است. 
دوروز قبل از این که بنان برای درمان چشمش به آلمان برود، 
گروهی از کارگران در خیابان به او می رسند و ازش می خواهند 
چیزی برای آنان بخواند. بنان می گوید من می خواهم بروم خارج، 
االن چیزی آماده ندارم. می گویند هرچه می خواهی و در یادت 
هست بخوان و او آن آهنگ را که در ذهنش بوده می خواند و 
بعدا که برمی گردد آن را منسجم کرده و ضبط شده اش را بیرون 
بلکه  نیست  بد  بنان  اجراهای  و  ترانه ها  از  هیچ کدام  می دهد. 
خوب و خوب تر دارد. این را هم من نمی گویم، همه برجستگان 
مانند  تا کسی  بگذرد  قرن ها  باید  که  می گویند  ایران  موسیقی 

بنان ظهور کند.
شد  باعث  كه  كردند  شدیدی  تصادف  بنان  استاد   *
یك چشمشان را از دست بدهند. درباره آن تصادف بگویید.

از  یکی  بودند،  مهمان  کرج  حوالی  جایی  در  دوستانش  و  بنان 
برویم  شده ایم،  خسته  می گویند  کاللی  دکتر  به نام  دوستانشان 
هنگام  و  می روند  پیش  مقداری  درجاده کرج  بخوریم.  هوایی 
باالخره  هرچه،  یا  بودند  ریخته  قیر  جاده  روی  ظاهرا  برگشت 

ترمز  یک مرتبه  آن ها  جلوی  بوده،  تیرآهن  بارش  که  ماشینی 
از  یکی  و  می شکند  ماشین  جلوی  شیشه  آن،  براثر  می کند 
تیرآهن ها در چشم بنان فرو می رود. در ایران خیلی تالش شد تا 
آن چشم معالجه شود که مؤثر واقع نشد. بنان حتی به آلمان هم 
رفت و آن جا هم گفتند دیگر کاری نمی شود کرد و اگر این چشم 
معیوب را درنیاوریم و به جای آن، چشم مصنوعی نگذاریم، آن 

یکی چشمت را هم از دست می دهی.
این گونه شد آن ماجرای تلخ. با این حال او هیچ وقت از آن حادثه 
ناراحت نبود و می گفت زیبایی را با یک چشم هم می توان دید. 
زمانی  آن  تا  است  شاهد  من  خدای  بگویم،  شما  به  یک چیزی 
که بنان زنده بود -حاال شاید کسی باور نکند- هیچ وقت توی 
کنم  نگاه  اگر  می ترسیدم  همه اش  چون  نکردم،  نگاه  چشمش 

ممکن است ناراحت و از همه چیز زده شود.
* روند موسیقی استاد بنان بعد از آن حادثه تصادف 

چگونه شد؟
بنان در سال ۱۳۳4 تصادف کرد، اما این امر هیچ تأثیری بر کار و 
قریحه اش نگذاشت و اتفاقا بعد از آن هم کارهای درخشانی ارائه 
داد. حتی جالب است بدانید مقداری تم کارهایش را شادتر کرد، 
می گفت زمانه عوض شده و باید طوری کار کنیم که همه مردم 
راضی باشند. بااین که صدای بنان سوز و حال خاصی داشت اما 

بااین حال رو به کارهای شاد آورد.
* مهم ترین وصیت مرحوم استاد بنان به شما چه بود؟

بنان آدم فوق العاده مردم داری بود و به مردم و موسیقی و البته 
کشورش عشق می ورزید. همه برایش بزرگ بودند و هرجا که 
وارد می شد، اولین کارش این بود که به همه از بزرگ و کوچک 
سالم می کرد. به خاطر همین خاکی بودن و درویش بودنش همه 
عاشقش بودند. اما یکی از مهم ترین وصیت های بنان به من این 
بود که می گفت اگر روزی من از بین رفتم تو تنها کاری که باید 
چون  کنی،  کمک  آن ها  به  باید  جوان هاست.  از  حمایت  بکنی 

سرنوشت مملکت و موسیقی به دست این هاست.
من از ۳7 سال قبل و تا پیش از تصادف اخیرم، شبانه روز خواندم 
و نوشتم و نوارهایش را جمع آوری و منظم کردم. اولین کنسرت 
ساالر عقیلی را من برایش ترتیب دادم و خودش هم گفته که 
خانم بنان زندگی من را زیرورو کرد، کاوه دیلمی هم همین طور. 
خیلی ها از شهرستان های دور زنگ می زدند که خانم بنان، مثال 
را  این  نمی دانیم  اما  داریم  خوبی  صدای  یا  می زنیم  سازی  ما 
چگونه پرورش بدهیم و با کسی آشنا نیستیم. خیلی هایشان جایی 
برای ماندن در تهران هم نداشتند. می گفتم بیایید منزل خودم 
پیش  می بردمشان  خودم  هم  بعد  می کردم،  پذیرایی  آن ها  از  و 

استادان و معرفیشان می کردم که استعدادشان کشف بشود.
این کارها  و  تنها هستی  تو یک زن  به من می گفتند  بعضی ها 
برایت خطرناک است، اما من در فکر دیگری هستم. هنوز هم 
این  فقط  انجام می دهم.  را  کارها  گونه  این  بتوانم  که  تا جایی 
در  دارم  توان  تا  اما  کرده  مشکل  را  کارم  مقداری  چوب دستی 

اجرای وصیت بنان به جوان ها کمک خواهم کرد.
* لطفا به ماجرای درگذشت استاد بنان بپردازید.

هم  یک مرتبه  و  داشت  معده  ناراحتی  که  بود  دوسالی  بنان 
معده اش خون ریزی کرده بود که در بیمارستان تهران کلینیک 
بستری شد. این را هم بگویم که بنان به هیچ چیز اعتیاد نداشت، 
فقط گاهی سیگاری می کشید که این اواخر آن را هم ترک کرده 
و  شد  شروع  جنگ  بمباران های  بعد  باشید.  داشته  را  این  بود. 
بنان خیلی می ترسید. کنار منزل آن زمان ما در جمال آباد، یک 
زمین بازی قرار داشت که یکی از همسایگان ما که یک خانم 
بیل و کلنگ و  با  بود،  را دیده  بود و جنگ جهانی دوم  آلمانی 
پناهگاه در آن جا ساخته بود. آن موقع که  بشکه، فضایی شبیه 
زیاد وضعیت قرمز و سفید اعالم می شد، بنان بااین که خواب را 
خیلی دوست داشت، بیش تر اوقات صبح های زود آماده می شد و 
با جمعی به همان زمین کنار منزل می رفتند تا اگر وضعیت قرمز 

شد، فوری بتوانند پناه بگیرند.
یک روز که وضعیت قرمز شد، ما تا می خواستیم حرکت کنیم در 
پله ها ماندیم و نتوانستیم از منزل بیرون برویم. روی پله ها دیدم 
بنان دست مرا محکم گرفته، به صورتش که نگاه کردم دیدم 
رنگش پریده و می لرزد و آن جا بود که فهمیدم این مدت چقدر 
می ترسیده و تحت فشار بوده و به روی خودش نمی آورده است. 

داشت  گردنش  پشت  خون  لخته  یک  تصادف،  زمان  از  بنان 

فشارهای  و  معده  بیماری  آن  از  بعد  اما  بود  نکرده  حرکت  که 
کرد.  زمین گیرش  و  درآمد  به حرکت  لخته  این  بمباران ها،  روحی 
تا  نداشت.  فایده ای  اما  می رفتند  و  می آمدند  مرتبا  هم  دکترها 
کسی  اولین  که  دانشوری  دکتر  آقای  یک روز  آخرین بار،  این که 
نبود  وجود  با  و  داده  صورت  را  باز  قلب  عمل  ایران  در  که  بود 
خانواده اش، درایران مانده بود، به همراه دکتر دیگری به منزلمان 
آمد. به اتاق بنان رفتند و بدون معاینه فقط به صورتش نگاه کردند. 
دکتر دانشوری به آرامی از من خواست که از اتاق بیرون بروم و 
گفت می دانم تو زن قوی هستی، بنان را باید فورا به بیمارستان 
ببریم. مدیر بیمارستان ایران مهر از دوستان من است و می رویم 
آن جا. آن  موقع چون زمان جنگ بود، مجروح هم زیاد بود. بنان 
در آن موقع هوش و حواس درستی نداشت و ما ۱۹ روز تلخ را در 

بیمارستان گذراندیم.
* در بیمارستان چه گذشت؟

به  نگذاشتم.  بیرون  بیمارستان  اتاق  از  را  پایم  تمام  من ۱۹روز 
این است که  آن  و  دارم  از شما  دکتر گفتم فقط یک خواهش 
من یک سال درمنزل از بنان پرستاری کردم و حتی پشتش یک 
می خواهم  خودم  هم  این جا  لذا  نشد،  ایجاد  هم  کوچک  زخم 
پرستارش باشم که خوشبختانه موافقت کردند. تقریبا سه روز آخر 
عمر بنان بود که ازدحام جمعیت آن قدر زیاد شد که دیدم بهتر 
است محدودش کنم. لذا خواستم مانعی جلوی در اتاق بگذارند تا 
هرکسی نتواند داخل بیاید. دلیلش هم این بود که دلم می خواست 
بنان با همان قیافه همیشگی اش در یاد مردم بماند، نه با ظاهر 

مریض که باالخره اثرش را برچهره برجای می گذارد.
بیژن ترقی آمدند  در روزهای آخر دیدم مرحوم پرویز یاحقی و 
بیمارستان. پرویز خواهش کرد که فقط خودش تنهایی داخل بیاید 
و بنان را ببیند. آمد و اول از همه پای بنان را بوسید و روبه رویش 
ایستاد و مدتی در سکوت نگاهش کرد. بنان دیگر حرف نمی زد 
و  بنان  نفس کشیدن  حالت، صدای  این  در  بود.  درکما  تقریبا  و 
حالت باال و پایین رفتن سینه اش شبیه آبشار بود. یاحقی سپس 
در سکوت و بدون خداحافظی رفت و بعدا دوستانش برای من 
منزل  به  وقتی  هم  بعد  کرد.  چه  منزلش  تا  که  کردند  تعریف 
رسید، بالفاصله ویولنش را در دست گرفت و با الهام از صدای 
بیژن ترقی  نواخت،  بنان آهنگی ساخت و  آبشارگونه نفس های 
هم بالفاصله برای آن شعر گفت. 48 ساعت پس از این اتفاق، 
بنان من، گوهر ناب موسیقی ایرانی که دلش برای مردم و این 
من  رفت.  آسمان  به  و  کشید  را  آخر  نفس های  می تپید،  کشور 
تعریف  بعدا  اما  بردند  بیرونم  اتاق  از  و  نمی فهمیدم  را  که حالم 
به  را  بنان  در مسیری که  تمام مجروحان جنگی  می کردند که 
بودند  ایستاده  گل  گلدان های  و  شاخه ها  با  می بردند،  سردخانه 

و چه ها که نکردند.
]این جا خانم بنان مدتی سکوت می کنند و به زحمت جلوی ریختن 
اشک هایشان را می گیرند. سپس می پرسند:[ شما امامزاده طاهر 

کرج را دیده اید؟
* بله خانم.

البته آن روزهایش را که ندیده اید. می دانید چه شد که من تصمیم 
گرفتم بنان را در آن جا دفن کنم؟

* خیر خانم، بفرمایید.
سال ها قبل روزی من و بنان، عازم کرمانشاه بودیم. من رانندگی 
مخروبه ای  نیمه  و  کوچک  امامزاده  به  جاده  درکنار  می کردم. 
البته درخت های کهن سربه فلک کشیده ای داشت؛  رسیدیم که 
به طوری که حالت عجیبی برآن حاکم بود. ترمز کردم و به بنان 
آمده.  این جا خوشم  از  کنیم،  استراحت  این جا  در  مقداری  گفتم 
تمام کالغ هایی که  و  بلند شد  بوق قطار  درهمین حال صدای 
این قدر  و  پریدند  بیرون  داشتند،  النه  بلند  درخت های  آن  روی 
پایین آمدند که اگر دستم را دراز می کردم می توانستم بگیرمشان. 
من  با  یا  شدند  همکالم  هم  با  وحال  حس  درآن  نمی دانم 
هم احساس شدند؟ نمی دانم. رفتیم و شب در همدان ماندیم و به 
کنسرت خانم الهه هم رفتیم اما آن خاطره از ذهن من پاک نشد، 
تا این که آن اتفاق تلخ افتاد. من پیش بینی همه چیز را کرده بودم 
و وقتی دوستان مراجعه کردند، گفتم جایی به نام امامزاده طاهر 
را می شناسم که جای بنان آن جاست. وقتی ما بنان را برای دفن 
بردیم، دومین نفری بود که در آ   ن جا دفن می شد و البته کالغ ها 
و درخت ها و حس و حال غریبی که من تجربه کردم، هنوز هم 

وجود دارد. چون این غم از درون من پاک نخواهدشد.
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آلبوم عکس های استاد بنان و استاد گلپا
منبع: آرشیو روزنامه اطالعات
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دستگاه هشتم، يادگار من است: عشق!

آسمان  ستارگان  از  یکی  اکبرگلپا،  استاد  با  مصاحبه 
انجام  عادی  و  به صورت کالسیک  بود  قرار  ایران،  موسیقی 
شود، اما روند گفتگو به گونه ای پیش رفت که استاد با مروری 
دشواری هایش،  و  خوانندگی  آغاز  زندگی،  شیوه  بر  عمیق 
نوع نگاه به هنر، رابطه شان با پول، ازدواج و جهان بینیشان، 
آن قدر  و  گرفتند  به دست  را  سخن  رشته  گیرا  و  گرم  چنان 
کردند  مطرح  تازه  و  شنیدنی  نکات  مطالبشان،  البه الی  در 
نغز،  سخنان  آن  کردن  قطع  و  مکرر  سؤال های  طرح  که 

آسیب زننده بود.
وقتی هم که سخن به ایران عزیز و عشق به آن رسید، 
به یک باره چنان اشک های استاد از بی مهری ها، بی اخالقی ها، 
و  اندوه  و  غم  آن چنان  و  شد  سرازیر  آزارها  و  حق خوری ها 
و  نیست  توصیف کردنی  که  نشست  صدایشان  بر  دغدغه ای 

البته مایه عذاب وجدان هم شد.
انبوه  از  شد  برش هایی  گفتگو  این  که  بود  چنین  این 
و  سیر  و شکل گیری  نگاه  نوع  موسیقی،  در  استاد  تجربیات 
سلوک و به خصوص تالش برای تحقق معنا و فلسفه و هدف 
زندگیشان که همانا رسیدن به »عشق و سبکبالی« و به خاطر 
همین، سخت آموزنده و تأمل برانگیز و البته اندوهناک است. 
با این حال تأمل در گفته های ایشان، کالس درسی پربار و 
افشره یک عمر تالش و تقال در هنر و موسیقی ایران است 
یک  چراکه  بود؛  خواهد  آموزنده  بسیار  تعمق  اهل  برای  که 

تاریخ پشت آن است.

 سيد علی دوستی موسوی

* استاد برای ورود به بحث بفرمایید اسم گلپا از كجا آمد؟
این اسم ماجراها دارد و ماجراهایش هم به وسعت زندگی 
درس  نظام  مدرسه  در  خواجه امیری  ایرج  و  من  است.  من 
فرمانده هنگ  رفتیم.  افسری  دانشکده  به  و سپس   خواندیم 
رفت،  پیش  هم  ارتشبدی  درجه  تا  که  افسری  دانشکده 
پهلبد  و  را عوض کرد  اسمش  بعدا  البته  بود که  مین باشیان 
مختاری،  سرپاس  می زند.  ویولن  بودم  دیده  من  گذاشت. 
می نواخت  وقتی  و  می زد  ویولن  هم  رضاشاه  نظمیه  رئیس 
انگار که روی حریر دست می کشی. این را هم من نمی گفتم، 

استاد علی تجویدی می گفت، نه هر کسی.
خالصه مقداری که گذشت من و ایرج دیدیم که روحیه مان 
با افسر بودن و نظامی گری و این چیزها اصال سازگار نیست. 
با خودمان گفتیم فوقش وقتی دانشکده افسری تمام بشود، 
یک ستاره به ما می دهند و می شویم ستوان دوم، اما قانون 
ارتش این است که باالخره باید به کسی که ستوان یکم است 
و دو ستاره دارد احترام بگذاریم؛ بدون این که بدانیم چه جور 
آدمی است و آیا آدم خوبی است و به مردم کمک می کند یا 
خیر. ما همین حرف ها را به مین باشیان -که پیش خودمان 
به من  را می فهمد- گفتیم.  ویولن می زند و حرفمان  گفتیم 
گفت این ها را بنویس و نوشتم. وقتی خواند، برخالف تصوری 
تومان  ماهی 260  دارید  و  افسرید  داشتیم گفت شما  ما  که 
اما  نان خالی می خورم  حقوق می گیرید. جواب دادم که من 
نمی توانم این طور به کسی احترام بگذارم. جواب داد تو خلی! 
شش سال درس خوانده ای و از حقوق ۱0 تومان سربازی به 

260 تومان افسری رسیده ای که حاال ولش کنی؟!
این چنین بود که گفتند شما باید به یکی از بیمارستان های 
تا  بخوابی  و  بروی  نیست-  5، خاطرم  یا   ۳ ارتش - شماره 
در  را  ما  ۱5روز  بهانه  همین  به  کنیم.  بررسی  را  وضعیتت 
بیمارستان خواباندند. بعد هم من را فرستادند دیوانه خانه! الکی 
الکی ما را دیوانه کردند، تازه به خودم آمدم و گفتم من که 
دیوانه نیستم، فقط می خواهم رشته دیگری غیر از نظامی گری 
بخوانم. در آن بیمارستان روانی، آقای رییسی بود که قبال من 
را در خانه نورعلی خان برومند )از استادان بنام موسیقی ایرانی 
و نوازنده تار، سه تار، سنتور، تنبک و کارشناس آواز( و استادم 

دیده بود و خودش هم سه تارکی می زد.

 تا من را دید گفت شما این جا چه کار می کنی؟! گفتم واهلل 
به من گفته اند دیوانه ای! بماند که هرشب ماجراها می دیدم. 
مثال یک شب دیدم یک نفر که ظاهرا افسر نیروی هوایی بود 
رفته باالی درخت و داد می زند پرواز! پرواز! حاال تصور کنید 
من در چنین شرایطی می خوابیدم و هر لحظه هراس داشتم 
که کسی بیاید و ما را خفه کند. خالصه به آن آقا گفتم ما را 
از این جا رها کن. ایشان گفت باالخره ارتش در این مدت به 
تو جا و غذا و کفش و لباس و این ها داده. گفتم خب من که 
االن پول ندارم اما می توانم به صورت قسطی این هزینه های 
ارتش را برگردانم. ایشان به حنجره من اشاره کرد و گفت اما 
تو در گلویت گنجی داری که هنوز خودت نمی دانی. خالصه 
گفت ما می نویسیم خوب که شدی بروی و به صورت قسطی 

پول ارتش را بدهی. 
من  و  نکرد  افاقه  هم  آن  و  گذشت  مدتی  حال  این  با 
همچنان گرفتار بودم. دوباره مراجعه کردم و گفتم جناب، ما 
هنوز گرفتاریم! جواب داد بهترین راه برای وضعیت فعلی تو 
این است که کنکور بدهی! گفتم دوباره؟ گفت بله و از شانس 
گذاشته. خالصه  اختصاصی  کنکور  نقشه برداری  سازمان  تو، 
نقشه برداری  رشته  در  و  کردم  کنکور شرکت  در  دوباره  من 
پذیرفته شدم. به همین واسطه از آن وضعیت بیرون آمدم و 

به عنوان ارزیاب به بانک رهنی رفتم.

* كارتان در بانك چه بود؟
کارم در آن بانک این بود که می رفتیم خانه ها را ارزیابی 
و مبلغی را که بانک می توانست به آن ها وام بدهد مشخص 
آن جا رسمی  در  ما  و  مدیران خوبی داشت  آن جا  می کردیم. 

شدیم و کار نقشه برداری را هم ادامه دادیم. 
از مدتی استادم را دیدم و پرسید کار چگونه است؟  بعد 
کنم  ارزیابی  را  خانه  چندین  باید  هرروز  خسته کننده!  گفتم 
که یکی مثال درتهران پارس است و دیگری درشاه عبدالعظیم! 
حسابی  و  درست  ناهار  نمی رسم  حتی  و  راهم  در  همه اش 
بخورم و با یک تکه نان لواش سر می کنم. البته من با این 
مدل کارکردن بیگانه نبودم، ورزشکار بودم و در تیم دارایی 
بربری  یک  تیم،  بچه های  دیگر  با  می کردم.  بازی  فوتبال 

می گرفتیم پنج زار. 

گفتگویی متفاوت با استاد اکرب گلپا، خوانندہ بنام موسیقی ایرانی

عکس ها: علی آذرنیا- احسان کاظم لو
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)شهید  امجدیه  ورزشگاه  دوی  شماره  زمین  در  وقتی 
ماشین  پول  چون  می شد،  تمام  بازیمان  فعلی(  شیرودی 
نداشتم، پیاده تا خانه مان که در خیابان شهباز، حوالی کارخانه 

برق بود، پیاده می رفتم.
و  بوده  چه ها  بدانند  جوان  نسل  که  می گویم  را  این ها 
پیرنیا،  کوروش  با  زمانی که  تا  گذشت  این ها  گذشته.  چطور 
مرحوم  منزل  در  پیرنیا،  حسن  موسیقی،  بزرگ  استاد  فرزند 
اروپایی  کشورهای  از  یکی  در  ایران  سفیر  که  خواجه نوری 
 بود، مهمان بودیم. بیش تر هنرمندان روزهای جمعه به آن جا 

می آمدند. 
انتهای باغ بزرگی که داشت، جایی هم برای  ایشان در 
و  می گرفتند  دم  و  می آمدند  که  بود  کرده  درست  دراویش 

مراسم خودشان را داشتند.
در آن مجلس، استاد من آقای نورعلی خان برومند هم بود. 
ایشان سه تاری به نام روشنک داشت که همیشه همراهش بود 
چیزی  می داد  دست  که  گاهی  هم  من  می نواخت.  را  آن  و 
می خواندم. البته مجلس هم طوری بود که افراد بخصوصی 

که استادان موسیقی بودند در آن حضور داشتند. 
تمام شد،  وقتی  خواندم.  تکه ای  آن مجلس هم  در  من 
کوروش پیرنیا پیش من آمد و گفت به منزل پدری من بیا که 
کارت دارم. )استاد این خبر را هم می دهند که کوروش  پیرنیا 
استادم  با  من  دادم  جواب  است(  درگذشته  درآمریکا  اخیرا 
بدون  موسیقی  در  کاری  هیچ  قرارگذاشته ایم  نورعلی خان 
به  و  دارم  کار و شغل  این که من  نکنم، ضمن  ایشان  اجازه 
اداره می روم. ایشان گفت شما فردا ساعت دوی عصر به منزل 

پدری ام بیا، من بقیه کارهایت را درست می  کنم. 
خانه استاد حسن پیرنیا در الله زار نو بود؛ از آن خانه های 
استاد  رفتم.  سرانجام  داشت.  تودرتویی  و  هشتی  که  بزرگی 
پیانو  بود. خودش پشت  و مهربانی  نرم  آدم  پیرنیا فوق العاده 
چیز  شما  از  می خواهم  من  گفت  هم  بعد  نواخت.  و  نشست 
با استادم صحبت کنم. پاسخ  باید  جدیدی بسازم. گفتم من 
به سال عوض  ماشین سال  استاد شماست.  راه  من،  راه  داد: 
اما موسیقی ما  می  شود، هواپیما سال به سال عوض می شود 
درحال درجا زدن است و من می خواهم از شما هنرمند جدیدی 
برای موسیقی ایرانی بسازم. باز هم گفتم هرچه استادم بگوید 

آن را انجام می دهم.
می شد  ۹ سالی  موقع  آن  تا  که  برومند  نورعلی خان 
این که  با  بود.  کرده  خوبی  من  به  بسیار  بودم  شاگردش 
دیده  آسیب  اثر تصادف، چشمش  بر  اما  بود  خودش پزشک 
رل  پشت  باید  من  می رفتیم  هرجا  لذا  نمی دید.  و خوب  بود 
می نشستم و رانندگی می کردم و می بردمش به مجالسی که 
آن قدر  مجالس  دراین  بود.  ایرانی  اصیل  موسیقی  به  مربوط 
استادان بزرگ بودند که کوچک ترینشان استاد علی تجویدی 
بود. می خواهم بگویم ببینید چرخ روزگار ما را به کجا کشید و 

چه چیزی قسمت من شد.
خالصه من در منزل پیرنیا مقداری خواندم. ایشان با تأمل 
شنید، بعد سرش را بلند کرد و گفت تو نمی دانی درصدایت چه 

داری. ما می خواهیم با تو کار نویی را شروع کنیم. 
درهمین حین، آقای ابوالحسن صبا و نورعلی خان، استاد 
من هم آمدند و مجلس پرتعداد شد. آقایی از صبا اجازه خواست 
تا بخواند و او صدایش را بشنود. آن آقا همان وقت ها در رادیو 
بود. صبا گفت چه می خواهید  یا ۱7سالم  می خواند. من ۱6 
و  کرد  کوک  را  سازش  صبا  دشتی!  گفت  آقا  آن  و  بخوانید 
شروع کرد به نواختن و آن آقا هم شروع کرد به خواندن؛ در 
مهم  خیلی  این جایش  بودند.  موسیقی دان  همه  که  مجلسی 

است، توجه کنید. آن آقا خواند: دلی دلی، امان امان... 
صبا  پرسید  است.  شده  خشمگین  صبا  دید  نورعلی خان 
ایشان  اما  زدم  دشتی  من  داد  جواب  صبا  شده؟  چه  جان 
ناراحت  جان  صبا  گفت  نورعلی خان  می خواند!  چرت و پرت 
نشو، ایشان دارد صدایش را کوک می کند! آن آقا هم گفت 
من باید سه  پیش درآمد بخوانم تا برسم به شعر اصلی و تازه 
این اولی اش است! نورعلی خان گفت صبا جان دیدی گفتم؟ 
ایشان دارد صدایش را کوک می کند و اگر بخواهد بالفاصله 
وارد خواندن شعر بشود، فالش یا خارج خواهد خواند. ای کاش 

نوار بود و آن لحظات را ضبط می کردیم...

* بعد چه شد؟
آن آقا قهر کرد و رفت. نورعلی خان به من گفت حاال تو چیزی 
بخوان که سرحال بیاییم. تا آن موقع چند مثنوی بود که تا به حال 
خوانده نشده بود. یکی از آن ها مثنوی »مست مستم ساقیا دستم 
بگیر« در دستگاه شور بود و یکی دیگر شعری از صفی علیشاه بود 

که من آن را خواندم. بخشی از آن شعر زیبا و بی همتا این بود: 
خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوه گاه روی دلدارت 
کنم، واله آن ماه رخسارت کنم، بسته آن زلف طرارت کنم، 
در بالی عشق دلدارت کنم، تا شوی آواره از شهر و دیار، تا 
شوی بیگانه از خویش و تبار، بگسلی زنجیر عقل و اختیار،  
سر به صحرا پس نهی دیوانه وار، پایبند طره یارت کنم، دوش 
کز من گشت خالی جای من، آمد آن یکتا بت رعنای من، شد 
ز بعد الی من الالی من، گفت کای در عاشقی رسوای من، 

خواهم از هستی سبک بارت کنم...
این  که  بود  مسجدی  بهارستان،  میدان  در  موقع  آن 
صفی علیشاه در اتاقی در آن منزل داشت. او شعر می گفت و 
این شعرش خیلی عمیق است. می گوید می خواهم از هستی 
سبکبارت کنم، یعنی تو را از مادیات و از پول که وجه اصلی 
مادیات است، آزاد و رها و با سبکبالی به سوی حق و عشق 
رهسپارت کنم. یعنی بزرگ ترین چیز، عشق است. کسی که 
این  دارد.  همه چیز  ندارد،  هیچ  که  عین حال  در  دارد،  عشق 
گم  شده،  محو  نیست،  دیگر  االن  می گوید  او  که  چیزهایی 
شده. پسر سر پدرش را کاله می گذارد، خانم سر شوهرش را 

کاله می گذارد... بروید ببینید در دادگاه ها چه خبر است. 

بچه  یک  من،  و  رفت  و  کرد  قهر  آقا  آن  خالصه، 
۱8-  ۱7ساله که خواب چنین چیزی را هم نمی دیدم، در آن 
مجلس مثنوی »خواهم ای دل« صفی علیشاه را خواندم. چیز 
نویی شد این نوع خواندن من. دلی دلی و امان امان نداشت و 

بالفاصله با شعر شروع شد و آواز جدیدی خلق کرد.

* پس این گونه شد كه اسم گلپا روی شما ماند.
تا  گفتم  را  راه طی شده  و  مقدمه طوالنی  این  تمام  بله. 
نورعلی خان برومند، آدم  این برسم که چگونه گلپا شدم.  به 
خاصی بود. ازش پرسیدم شما چگونه به این مقام موسیقیایی 
رسیده ای؟ پول که نمی گیری! مگر می شود؟ گفت: »حال« 
می دانی یعنی چه؟ گفتم خیر. گفت: حال، غیر از چهچه زدن 
و این حرف هاست. این که من االن اسمت را عوض می کنم، 
از این به بعد هرروز می آیی منزل دنبال من و من را  یعنی 
می بری به هنرستان موسیقی و نه تو پول می  گیری و نه من! 
یعنی این جا باید کوچک بشوی. اینجا بنان است، نکیساست، 
سیدحسین طاهرزاده است. این اول کاری فکر نکنی چیزی 
شده ای. راه درازی در پیش داری. گفتم طی کردن این راه 
چقدر طول می کشد؟ گفت صد سال! تازه اگر سخت تالش 
کنی. بیش تر از آن هم زنده نخواهی بود. کسانی هم هستند 

که به 50 یا 60 سال نرسیده، می روند.

 این کاری است که با عشق آمیخته شده، باید قید پول 
و همه خوشی ها را زد و باید دیوانه اش بود. اکنون من گلپا 
دیوانه عشقم. من از اول جوانی با عشق سروکار داشتم و این 
انتخابی کرد و اسم  چنین شد که نورعلی خان برومند چنین 

من شد گلپا.

* بعد چه شد؟
سال ها گذشت و حاال من دیگر گلپا شده بودم. مرحوم 
پیرنیا که معاون نخست وزیر شده بود، من را خواست و گفت 
با شعرا نشست و  باید بروی شعر مطالعه کنی و  حاال دیگر 
شعر  که  روشنک  خانم  با  باید  حتی  باشی،  داشته  برخاست 
خدمت  به من  واقعا  این ها  و  کنی  تمرین  می کردند،  دکلمه 
و  می آمدند  خواندنم  پیرنیا وسط  یا  نورعلی خان  مثال  کردند. 
داری،  خوبی  صدای  می خوانی،  خوب  داری  االن  می گفتند 
پول هم نمی گیری، شعر را هم درست می خوانی، دکلمه هم 
ایجاد کنی.  باید  این را  اما »حال« نداری و  درست می کنی 

این طور حساس بودند. 
خالصه من که اصال این راه و روش در ذهنم نبود هرروز 
از ساعت 4 تا 7 عصر به رادیو می رفتم و کار می کردم. بعد 
هم مرا به مرحوم رهی معیری معرفی کردند که شعر و دکلمه 
کار کنم. نورعلی خان و صبا و.... این ها اتاقی در رادیو داشتند. 
پیانو  پشت  خودش  و  خواند  اتاقش  به  را  من  پیرنیا  روزی 
نشست و گفت من می نوازم و تو ببین اگر می توانی جفت آواز 
بگیر. من هم خواندم: »پیش ما سوختگان مسجد و میخانه 
برو  زد.گفت  حلقه  درچشمانش  اشک  دیدم  است...«  یکی 
تمرین کن و فردا بیا. من بیش تر شعرهایم را خودم انتخاب 
می کردم. فردایش دوباره شعری از عماد خراسانی خواندم: »ما 
رند و خراباتی و دیوانه و مستیم، پوشیده چه گوییم همینیم 
و گفت  زد  در چشمانش حلقه  دیدم اشک  باز  که هستیم.« 
به  که  کردی  باز  را  راهی  و  کردی  ایجاد  را  مکتبی  تو  گلپا 
نامت باقی می ماند. خیلی ها خواهند آمد و خواهند گفت که 
شما یک بچه 20ساله را آوردی بین بزرگان موسیقی، اما این 
مکتب خواهد ماند. گفت: آن جا که نورعلی خان برومند گفت 
چیزی  چه  می دانی  گلپایگانی،  اکبر  نه  گلپاست،  اسمت  تو 
تا  را کوچک کرد  بود؟ گفتم خیر. گفت اسمت  نهفته  درش 
این لقب هایی که  بمانی! گفت مبادا  خودت همیشه کوچک 
روی همه می گذارند، مثل سلطان موسیقی و سلطان شرق و 

این ها رویت تأثیر بگذارد. تو کوچک هستی!
بگذری.  همه چیز  از  باید  تو  گفت  لرزید.  تنم  باور کنید 
اسم ها گذراست اما مکتب گلپا باید بماند. تو را کوچک کردند 
و اسمت را گذاشتند گلپا و تو باید آن کوچکی را حفظ کنی. 
باید  به یک بچه هم که رسیدی  وقتی کار هنری می کنی، 
بهش سالم کنی و بگذاری احساس بزرگی بکند. دیدم ای 

وای! عرفان! عرفان دارد چه می کند...
گفت من از پول گذشته ام و به سوی عشقم حرکت کرده ام. 
تو هم برو دستگاه هشتم را درست کن! ما در موسیقی ایرانی 
هفت دستگاه داریم که یکی پس از دیگری پدید آمده است، 
یعنی به هم ربط دارند و من رفتم که دستگاه هشتم را درست 

کنم که دستگاه عشق است.
زمانی بود که عده ای می گفتند این دستگاه های موسیقی 
ایرانی، مال زمان هوخشتره است، یعنی قدیمی و کهنه است 
اعتنا نکردم و همین راه را رفتم و  اما من  و طعنه می زدند. 
کارهایی کردم که کسی تا آن موقع نکرده بود. مثال شعر بیژن 
ترقی را در دستگاه شور خواندم؛ همان آهنگ معروف »مست 
مستم ساقیا دستم بگیر...« و جالب است برایتان بگویم که 

این شعر و آهنگ چگونه خلق شد. 
روزی بیژن ترقی و پرویز یاحقی و من، در منزل کسی 
از  برخاستن  موقع  بود.  ناراحت  بیژن  پای  بودیم.  میهمان 
سر سفره داشت می افتاد که خطاب به پرویز داد زد دستم را 
بگیر که دارم می افتم و سپس گفت: مست مستم ساقیا دستم 
بگیر، تا نیفتادم ز پا دستم بگیر! همین قدر را گفت و تمام! من 
این ماجرا بودم، گفتم بیژن این شعر را برای من  که شاهد 
بازش کن و ادامه اش بده. چهار روز بعد او به من زنگ زد و 
گفت من این شعر را ساختم! من هم گفتم کجای کاری که 

من همان قدرش را خواندم! گفت نرو که آمدم! 
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روزی که من این شعر را در رادیو خواندم همه جمع شده 
بودند که ببینند این بچه 20 ساله چه می کند....

حلقه  گلپا  استاد  چشمان  در  اشك  ]این جا 
می زند. مدتی به سکوت طی می شود و استاد تالش 
نمی توانند.  اما  بگیرند  را  اشکشان  جلوی  می كنند 
سرانجام بغض طوالنیشان به تلخی می شکند و با 

گریه می گویند:[

خودم را فدا کردم، درآمریکا به پای من دالر می ریختند 
است.  من  عشق  سرگذشت  این ها  نرفتم.  نرفتم،  من  ولی 
چه ها که برسر من آمد. اما من این مردم را دوست داشتم و 
دوست دارم. من دوست دارم در وطنم باشم. بگذار یک روزی 
می فهمندکه من چه ها کشیدم. به هرکسی محبت کردم جور 
دیگری شد. ماشین خریدم یا عوض کردم می گفتند از کجا 
آورده ای. من گدایی نمی کنم. این صدا را خدا به من داده و در 
راه مردم به کارش می برم. انتقام من را تاریخ خواهد گرفت. 
به من گفتند نخوان. چرا نخوانم؟ برای چه؟ ولی با این حال 
من  نمی روم.  من  می میرم.  وطنم  در  و  می مانم  من  ماندم. 
تو حتی یک نفس جدا  تنهایی  از  ماندم و آن آهنگ: »دلم 
نیست، گله سر کن که می دونم گله هات یکی دو تا نیست، ای 
وطن! ای ریشه  من، عشق من! اندیشه  من! گور من! گهواره  
بی صدا  رو  تو  رفتن،  اونا که  از  بگو  پاره  من!  پاره  قلب  من! 
شکستن، بگو از اونا که موندن، دلتو این جا شکستن، با همه 
عذاب دیروز، دل به فردای تو بستن، توی این روزای خوبم، 
به فکر  نه  نه اهل سودام،  اما من  با تو هستن،  می بینی که 
ترک این جام، اهل تو، از ریشه  تو، خاک تو، خون تو رگ هام! 
ای وطن! ای ریشه  من! عشق من! اندیشه من...« من این 
بخواهید می دهم.  روزها خواندم. هر چه  آن  برای  را  آهنگ 
زمین می خواهید؟ من هرچه دارم از پدرم به من رسیده. من 
که دزدی نکرده ام. من که کار خطا نکرده ام. من می خواهم در 
تنکابن و در زمینی که دارم هنرستان موسیقی بسازم و وقفش 
کنم. چرا سنگ می اندازید و جلویش را می گیرید؟ چرا یکی 
بدون هیچ گونه مقدمات قانونی و افراز ثبت و این ها می خواهد 
زمین این کار را تصرف کند؟ من می خواهم کاری کنم که 
جوان ها دنبال کار بد نروند، بروند و موسیقی یاد بگیرند. چرا 
اگر  کند؟  تصاحب  را  زمین  بیاید  که  می کنید  علم  را  کسی 
بگویید من خودم می سازم، چرا  بسازید  درمانگاه  می خواهید 
دروغ می گویید؟ من دلم نمی سوزد. چون خیلی مبارزه کردند 

که من نباشم.

خواهد  دیگری  نباشم  من  اگر  و  هست  من  مکتب  اما 
پول  بابتشان  و  می بخشیدم  را  آهنگ هایم  تمام  من  آمد. 
نمی گرفتم. 200 آهنگ خوانده ام و جوان ترین خواننده گل ها 
از این بابت نگرفته ام. حتی زمانی که  بوده ام، اما هیچ پولی 
ناصر ملک مطیعی و فروزان برای استفاده از آهنگم در فیلمی 
آمدند، تنها شرطم این بود که متن را تغییر ندهند و به اصطالح 

رویش لب زنی کنند. اما پولی نگرفتم و بخشیدم...

 ]صدای بغض آلود استاد كم كم فروكش می كند 
را  هوا  و  حال  كه  متفاوت  پرسشی  برای  زمان  و 

تغییر دهد، فراهم می شود. می پرسم:[ 
كنید  نگاه  زندگیتان  رفته  راه  به  بخواهید  اگر 

ثمره اش چیست و چه آرزویی دارید؟

من به همه چیزهای خوب دنیا رسیده ام. یادم هست زمانی 
با پرویز یاحقی و دوستان به باغی در کرج رفته بودیم. آن جا به 
شوخی این بحث پیش آمد که گلپا کی می خواهد زن بگیرد؟! 

و در رفقای ما چه کسی عرضه زن گرفتن خواهد داشت! 
من آن موقع یک ماشین ]پونتیاک[ پاریزین خریده بودم 
که خیلی دوستش داشتم. حوصله رانندگی هم نداشتم و پرویز 

بیشتر پشت رل بود. 
پرویز  به  کرج،  باغ  گفتگوی  آن  از  بعد  روز  دو  دقیقا 
گفتم من دیشب در یک جایی بودم و زنم را پیدا کردم! باور 
داشتیم  کلهر  مهندس  آقای  یک  همکارانمان  بین  نمی کرد! 
که مرد بسیار شریفی بود. بهش گفتم می خواهم کاری برایم 
می دهم،  تو  به  تلفنی  شماره  گفتم  کاری؟!  چه  گفت  بکنی. 
چه؟  برای  گفت  خانه شان!  برو  و  بگذار  قرار  و  بزن  زنگ 
این که بروی خواستگاری  چرا بروم خانه مردم؟! گفتم برای 
زن  اسم  که  تو  شده ای؟  دیوانه  گفت  من!  برای  دخترشان 
نمی آوردی! گفتم تصمیم گرفته بودم زن نگیرم، حاال دوست 
دارم زن بگیرم. دوست دارم در این ماشینم دختر یا پسرهای 

آینده ام را به گردش ببرم.
خالصه ایشان رفت و صحبت کرد و من هم همان شب 
رفتم خانه خانمم که روبه روی سینما مهتاب بود. مادر خانمم 
به من گفت: ما اهل پول و این ها نیستیم اما دختر من اگر به 
بیاید راحت خواهد بود؟ چون زندگی با هنرمندان  خانه شما 
خیلی سخت است. گفتم من هنرمند کوچک، گلپا، می خواهم 
در مکتبی که دارم شریکی داشته باشم و با او تا آخر راه را 

بروم. شما فقط دوماه به من مهلت بدهید.
کیف  یک  خانمم  خانه  روبه روی  آمدم.  بیرون  خالصه 

پرویز  صاحبش  به  که  بود  »روزنتال«  به نام  وکفش فروشی 
او گفتم  به  آن جا کارگری داشت که من  روزنتال می گفتند. 
برایت یک دوچرخه می گیرم و دوتومان هم بهت می دهم تا 
خانم آینده ام را تعقیب کنی که چه می کند و کجاها می رود! 
ایشان به مدرسه ای به نام امید ایران می رفت. خالصه شاگرد 
روزنتال دراین مدت خانم را تعقیب کرد و بعد آمد پیش من 
و  مدرسه  می روند  دوستانش صبح  با  خانم  این  آقا،  گفت  و 
و دوستانش هم می روند  منزلش  ظهر هم گلی خانم می رود 

خانه شان!
رفتم  دوباره  و  بخشیدم  او  به  را  دوچرخه  ذوق  از شدت 
امضا  را  دسته چکم  برگ های  تمام  من  گفتم  کلهر.  پیش 
کرده ام. این ها را بگیر و ببر برای لباس و انگشتر و این ها. من 

نمی روم چون خسته شده ام!
این چنین بود که من به یک خانم خوب که پایه زندگی 
پول هایی  و  به همه چیز رسیدم  زندگی  است رسیدم. من در 
به من رسید که ماجراها دارد. خدا دو دختر خوب به نام های 
ساقی و ساغر هم به من داد که اکنون در باالترین درجه های 
تحصیلی و موفقیت هستند. خب این ها را که نمی شد با پول 
به جا  خودم  از  که  است  یادگارهایی  این ها  آورد.  به دست 
از  خواهم  رسیده ام.  بود  آرزویم  که  آن جایی  به  گذاشته ام. 
سبک  را  خودم  بار  می خواهم  من  کنم...  سبک بارت  هستی 
را  این ها  و  پول  گول  من  شوم.  سبکبال  می خواهم  کنم. 
ما  باشد؟!  داشته  جیب  که  دیده ای  را  کفن  کدام  نخورده ام. 
برو خوبی  این جا سرایداریم. لخت آمده ای و لخت می روی. 
او  به  برود  جلو  می خواهد  یکی  وقتی  چرا  کن.  عشق  کن. 

پشت پا می زنی؟ بابا بیایید به مردم کمک کنیم!
آواز  پنج  دستگاه،  هفت  ایرانی،  موسیقی  دستگاه  در  ما 
مسایل  این  می کردم  فکر  همیشه  من  داریم.  گوشه   640 و 
و  حافظ  ما  کرد.  خواهد  قضاوت  تاریخ  چون  نوشت.  باید  را 
به دنبال  اگر  این یعنی عشق. یعنی  سعدی و موالنا داریم و 
عشق بروی، اگر حسادت نکنی و اگر پشت کسی بد نگویی 
این  و  خوب...  زندگی  خوب،  زن  به  می رسی؛  همه چیز  به 
می شود دستگاه عشق و محبت. آن وقت شب ها چقدر راحت 
می خوابی! وقتی بدانی که همه چیز را می گذاری و می روی، 
رقم بیش تر درحساب بانکی چه اهمیتی دارد؟ به قول شاعر: 
چه غم ز بی کالهی کآسمان کاله من است، زمین بساط و 
در و دشت بارگاه من است... این چنین است که بزرگ ترین 
یادگار و ثمره من دستگاه هشتم موسیقی ایرانی است و آن 

دستگاه عشق است...
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كیومرث درم بخش

کی��وم��رث درم بخ����ش، مستندساز و عکاس، جزو 
روز  او  شد.  کرونا  ویروس  قربانی  که  بود  هنرمندانی  اولین 
۱2 فروردین ماه ۱۳۹۹ در بیمارستانی در پاریس درگذشت. 
بیماری  به دلیل  فوتش  از  پیش  روز  چند  هنرمند  این  ظاهرا 
در بیمارستان بستری شده بود و در همان مکان دچار کرونا 
شد تا پرونده زندگی اش در 74 سالگی بسته شود. وی متولد  
۱۳24در تهران، عکاس، مستندساز و برادر کامبیز درم بخش، 
هنرمند کاریکاتوریست بود. در کارنامه هنری او  فیلم »بوف 
مستندهایی  مجموعه  هدایت«،  صادق  مرگ  و  زندگی  کور+ 
و  »گوزن ها«  مانند  فیلم هایی  از  عکاسی  و  طبیعت  درباره 

»تنگسیر« به چشم می خورد.

حسن عقیقی 
اردیبهشت،  ماه  در  تئاتری ها 
بی ب�ازگ���شت  سف��ر  شاه��د 
و  تئاتر  هنرمند  حسن  عقیقی، 
تعزیه بودند؛ هنرمندی که با بازی 
»شازده  نمایش  خلبان  نقش  در 
در  دشتی  علی اصغر  کار  کوچولو« 
ذهن بسیاری از آنان ماندگار شده 

بود. 

قربانیان سرشناس کرونا
از  تعدادی  نام  دادیم.  دست  از  کرونا  به  ابتال  به دلیل  را  هموطنانمان  از  بسیاری  گذشت،  که  سالی  در 
هنرمندان، ورزشکاران، استادان و نام آوران کشورمان هم در میان فهرست قربانیان ویروس کووید ۱۹ به چشم 

می خورد. در این مطلب، مروری داریم بر زندگی برخی از سرشناس ترین آن ها.
خوشبختانه تعدادی زیادی از هموطنانمان، ازجمله گروهی از افراد بنام کشور از این بیماری جان سالم به  
در بردند و جامه عافیت به تن کردند. محمدرضا گلزار، نوید محمدزاده، الله اسکندری، مهران رجبی، لیال بلوکات، 
یکتا ناصر، بهاره رهنما، نرگس محمدی، علی اوجی، بهنوش بختیاری، بهروز بقایی، اتابک نادری، امیر کاظمی، 
فقیهه سلطانی، حسن معجونی، شهره سلطانی، دنیا مدنی، گوهر خیراندیش و... بخشی از بازیگران ایرانی هستند 

که با کووید ۱۹ دست و پنجه نرم کرده اند.

محمد و مجید جمشیدی

پایانی سال  روزهای  در  برادر موسیقی د ان گیالنی  دو   
۱۳۹8 جان خود را از دست دادند. مرگ آن ها به فاصله کم تر 
برادر  جمشیدی،  محمد  داد.  روی  یکدیگر  از  یک هفته  از 
بزرگ تر که بیش تر از 70 سال سن داشت و مدیر آموزشگاه 
 ۱۳۹8 بهمن   ۳0 در  بود،  الهیجان  در  »چاووش«  موسیقی 

درگذشت.
مجید جمشیدی، برادر کوچک تر که دبیر ادبیات، مدرس 
سنتور و مدیر آموزشگاه موسیقی »سماع« در لنگرود بود، در 
هفتم اسفند جان باخت. گروه موسیقی سماع کار خود را در 
سال ۱۳۹5 آغاز کرده بود و چند اجرا در تاالر وحدت تهران، 
مجتمع خاتم االنبیاء و مجتمع های فرهنگی ادارات فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان داشت.

غضنفر بالی الشك
مشهور  ترانه سرای  و  شاعر 
 22 پن�ج شنب�ه  م�ازن�دران�ی، 
اسفند ۱۳۹8 در بیمارستان چالوس 
از  او  درگذشت.  7۱ سالگی  در 
ادبیات  و  پیش کسوتان شعر طبری 
بومی مازندران و به گفتة رسانه های 
مازندران  کشتی  قهرمانان  از  ایران 

در دهه 50 خورشیدی بود.
سروده های محلی غضنفر بالی به ویژه در غرب مازندران 
طرفداران بسیار داشت و ترانه هایش بارها توسط خوانندگان و 

گروه های موسیقی مازندرانی اجرا شده بود.

علیرضا راهب 
انجمن  مدیر  و  شاعر 
در  تی�ر   5 »ون�داد«،  ادب��ی 
آتیه  بیمارستان  در  5۳سالگی 
علیرضا  درگذشت.  تهران 
راه�ب، دان�ش آموخت�ه رشت�ه 
حقوق از دانشگاه تبری�ز بود و 
در   60 ده�ه  س�ال ه�ای  از 
حضوری  ایران  ادبی  فضای 

»عشق  شعر  کتاب  دو  انتشار  آثارش،  جمله  از  داشت.  جدی 
پاره وقت« و »دو استکان عرق چهل گیاه« است. 

عیسی رستمی افین 
هنرمن���د پیشکس��وت 
خراسان  مقامی  موسیقی 
اول مردادماه در سن  جنوبی، 
قاین  شهر  در  سالگی   52

درگذشت.
او که متولد سال ۱۳47 
در دهستان افین بود، از سال 
رستم��ی افین،  عی��سی  آورد.  روی  نوازی  دوتار  به   ۱۳78
قائنات،  شهرستان  سرآهنگ  مقامی  موسیقی  گروه  مسئول 
سال ها با انجمن موسیقی قاین و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مقامی  موسیقی  جشنواره های  و  کنسرت ها  اجرای  در  قائنات 

به عنوان نوازنده و داور همکاری داشت. 

سعید خضایی

استان  نقاشی  برجستة  و  جوان  هنرمند  و  استاد  این   
در  خض��ایی   سعی��د  درگذشت.  مرداد  چهارم  روز  همدان، 
با نقاشی و هنر مأنوس  تا پنج نسل  خانواده ای به دنیا آمد که 
بودند. او دارای مدرک کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشکده 
هنر و معماری بود و نزد استادانی همچون مرتضی ممیز، محمد 

احصایی و رضا میرعابدینی شاگردی کرد. 
به ویژه  ایرانی  کهن  و  حماسی  متون  به  زیادی  عالقه 
به  که  برجسته ای  آثار  جمله  از  و  داشت  فردوسی  شاهنامه 
انتشار  و  شاهنامه  داستان های  بازآفرینی  گذاشته،  یادگار 

مجموعه ای صدجلدی در این باره است. 

همایون رضا عطاردی 
 ، ن ا سیقی د مو
تهیه کننده  و  آهنگساز 
تلویزیون،  و  سینما 
مردادماه  چهارم 
زاده  او  درگذشت. 
 ۱۳4۹ تیر  چهارم 
و  مشهد  شهر  در 
رشته  دانش آموختة 
گرایش  با  سینما 

تدوین بود.
عطاردی در سال ۱۳8۱ جایزه بهترین موسیقی نماهنگ 
را برای »وسعت عشق« از نهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس 
برای  نیز  فجر  فیلم  جشنواره  هشتمین  و  بیست  در  برد، 
کسب  به  موفق  بودن«  »وقت  سینمایی  فیلم  تهیه کنندگی 
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رحمان گواهی 
از هنرمندان  رحمان گواهی، 
استان  نوازی  دوتار  میانی  نسل 
در  آبان   ۱8 روز  شمالی،  خراسان 
جهان  از  چشم  سالگی   5۳ سن 
پیش کسوتان  از  او  فروبست. 
شمال  در  موسیقی  صاحب نام 
در  که  می شد  محسوب  خراسان 
موسیقی  مختلف  جشنواره های 
قدردانی  و  تجلیل  مورد  نیز  اقوام 

قرار گرفته بود.
آقای گواهی به اجرا و بازخوانی آثار گذشتگان و استادان 
او  از  همین  برای  می پرداخت،  امروزی  مخاطبان  برای  خود 
به عنوان یکی از هنرمندان نسل میانی موسیقی نواحی منطقه 

خراسان شمالی یاد می شد.

مصطفی سهرابی
هنر  پیش کسوت  این 
آبان    2۱ چهارشنبه  نقاشی 
پس  سالگی   84 سن  در 
بودن  بستری  روز   ۱0 از 
خمینی  امام  بیمارستان  در 
درگذشت. این مینیاتوریست، 
از  و  عکاس  خوش نویس، 

شاگردان استاد بهزاد، متولد فروردین ۱۳۱5 در تهران بود. 
منیر دارایی، رئیس پیشین موزه هنرهای ملی، می گوید: 
خاص  رنگ های  ترکیب  از  استفاده  به دلیل  را  بهزاد  »استاد 
این  در  نیز  سهرابی  آقای  می شناسند.  رنگ  خدای  به عنوان 
سال ها در زمینه طراحی و رنگ آمیزی بسیار به استاد بهزاد 

نزدیک بودند.«
تصویرسازی کتاب »رباعیات خیام« و انتشار آن به  یادبود 
هزاره خیام، همچنین »گلستان سعدی« به مناسبت هفتصد و 
هفتادمین سال تدوین گلستان از جمله آثار مصطفی سهرابی 

محسوب می شود.

چنگیز جلیلوند 

در سن  آذر   2 تاریخ  در  ایران  دوبلور مشهور  و  گوینده 
80 سالگی به علت ابتال به ویروس کرونا چشم از جهان فرو 
بست. او هنرپیشه و مدیر دوبالژ بود و به دلیل مهارت باالیش 

در کار به »آقای دوبله ایران« معروف شده بود.
جلیلوند فعالیت هنری اش را در سال ۱۳۳6 با تئاتر آغاز 
مدت  به  و  گفت  ترک  را  ایران   57 انقالب  وقوع  با  اما  کرد 
20سال در آمریکا زندگی کرد. سپس دوباره به ایران بازگشت 
و کار دوبله را از سال ۱۳77 سر گرفت. از جمله مشهورترین 
آثار دوبله ای که توسط او خلق شده، می توان به صداپیشگی او 
به جای شخصیت های مشهوری در فیلم های خارجی از جمله 
شل،  ماکسیمیلیان  لنکستر،  برت  نیومن،  پل  براندو،  مارلون 
ایستوود، دین  براینر، کلینت  یول  اوتول،  پیتر  برتون،  ریچارد 
مارتین، سیلوستر استالونه، لیام نیسون و جانی دپ اشاره کرد.

چنگیز جلیلوند در فیلم های سینمایی ایرانی نیز به جای 
شخصیت هایی از جمله محمدعلی فردین، بهروز وثوقی، ناصر 
ملک مطیعی، ایرج قادری و سعید راد صحبت کرده است. او 
بازیگری در برخی فیلم ها و سریال ها مانند »آقای شانس«، 
»قالده های طال«، »معمای شاه« و »این سیب هم برای تو« 

را نیز در کارنامه دارد.

جایزه ویژه هیأت داوران شد.
 

خسرو سینایی 
مرداد   ۱۱ در  اجتماعی  مستندساز  و  کارگردان  این 
درگذشت. او متولد ۱۳۱۹ در شهر ساری، فارغ التحصیل رشتة 
و  نمایشی  هنرهای  آکادمی  از  فیلمنامه نویسی  و  کارگردانی 
کنسرواتوآر  از  موسیقی  تئوری  رشتة  دانش آموختة  همچنین 

وین بود.
خسرو سینایی همکاری اش را با وزارت فرهنگ و هنر 
در سال ۱۳46 و با تلویزیون ایران در سال ۱۳52 آغاز کرد. 
مشهورترین اثرش را می توان فیلم سینمایی »عروس آتش« 
دانست که در هجدهمین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین 

بهترین فیلمنامه را دریافت کرد. 
که  گمشده«  »مرثیه  مستند  ساخت  برای  همچنین  او 
حکایت مهاجرت هزاران لهستانی به ایران در سال های ۱۹4۱ 
برای  و  لهستان  کشور  ویژه  نشان  است،  میالدی   ۱۹42 و 
بهترین  زرین  لوح  در سال ۱۳62  درون«  ساخت »هیوالی 
دریافت  را  فجر  فیلم  جشنواره  دوره  دومین  در  کارگردانی 

کرد.
از دیگر آثار سینایی می توان به تهران امروز، یار در خانه، 
در کوچه های عشق، کوچه پاییز، جزیره رنگین، کویر خون، 
و هیوالی  مرثیه گمشده  با سایه،  مثل یک قصه، گفت وگو 

درون اشاره کرد.

خسرو پایاب
و  بازیگر  کارگردان،   
مدرس تئاتر، 22 مهرماه در 
سن 77 سالگی در بیمارستان 
تب�ری�ز درگ�ذشت.  سین�ای 
پیش کس�وت�ان  از  که  او 
بی�ش  بود،  تبری�ز  تئ�ات�ر 
ب�ه عن�وان  ش�ش ده�ه  از 
ب�ازی�گ���ر،  ک��ارگ��ردان، 
فعالیت  تلویزیون  و  تئاتر  و مدرس  چهره پرداز، طراح صحنه 

کرد و حتی لقب »پدر تئاتر تبریز« را گرفت.
پایاب، نقش آفرینی در نمایشنامه ها را از نوجوانی )سال 
کسب  با  و  پیوست  تبریز  رادیو  به  سپس  کرد،  آغاز   )۱۳۳7
چند  و  کرد  تأسیس  را  »آریا«  هنری  گروه  بیش تر،  تجربه 
نمایش نامه از جمله پهلوان اکبر می میرد، مستأجر و بهترین 

بابای دنیا را روی صحنه برد. 
در  را  آثاری  کالسیک،  اجرای  بر  عالوه  تبریز  در  او 
وی  برد.  صحنه  روی  سایه  و  عروسکی  نمایش های  قالب 
سال های  در  و  بود  تبریز  نمایش  انجمن  عضو  نخستین 
متعددی تئاتر  در جشنواره های  داور  به عنوان  زندگی،   پایانی 

حضور یافت.

اكبر عالمی 

از مجریان  کارگردان سینمای مستند، استاد دانشگاه و 
پیش کسوت تلویزیون، روز 22 مهر در سن 75 سالگی چشم 
از جهان فروبست. نتیجه مثبت تست کرونای او زمانی اعالم 

شد که مشغول تهیه یک فیلم مستند بود.
عالمی، متولد سال ۱۳24 در شهر اهواز، در رشته سینما 
و  شد  فارغ التحصیل  تهران  دراماتیک  هنرهای  دانشکده  از 
او  کرد.  دریافت  بریتانیا  در  را  خود  سینمای  دکترای  مدرک 
عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.

از اکبر عالمی، آثار ترجمه و تألیف متعددی در حوزه سینما 
باقی مانده است. از جمله تولیدات به یادماندنی  او در تلویزیون 
ایران می توان به مجموعه »هنر هفتم« اشاره کرد. همسر آقای 

عالمی نیز به کرونا مبتال و در بیمارستان بستری شد.

داریوش ساالری
سازندگان  از  یکی   
پیش کسوت سازهای ایرانی 
و هندی به ویژه سنتور، سوم 
سالگی   70 سن  در  آبان 
درگذشت. او که متولد سال 
بود،  آبادان  شهر  در   ۱۳2۹
برای ادامه تحصیل به هند 
فراگیری  به  آن جا  و  رفت 

ساز »سی تار« پرداخت.
داریوش ساالری پس از بازگشت به ایران به کار ساخت 
سنتور مشغول شد و تغییراتی در ساختار این ساز به وجود آورد. 
ساخت سنتورهای دوطرفه، سنتورهای بیسکویتی، سنتورهای 
کروماتیک و اصالح اندازه غیرعلمی سازهای قدیمی از دیگر 

ابتکارات اوست. 

كریم اكبری مباركه

در  آبان   8 روز  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  بازیگر  این   
ایفای  وی،  ماندگار  بازی های  از  درگذشت.  سالگی   68 سن 
امام علی)ع( ساخته داوود  ابن ملجم مرادی در سریال  نقش 

میرباقری بود.
مجموعه ای  ساخت  جریان  در  مبارکه  اکبری  کریم 
نوجوانان« در سال های نخست دهه  به نام »تئاتر  تلویزیونی 
60 ، در معرفی و ترویج شیوه کارگردانی »بازی در بازی« در 
کشور نقش مهمی داشته و در آثار کارگردانان بزرگی همچون 
بهرام  اکبری،  عبداهلل  سرسنگی،  مجید  صادقی،  قطب الدین 

بیضایی و بهزاد فراهانی به ایفای نقش پرداخته است.
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علی انصاریان 

یکی از شوکه کننده ترین مرگ ها در اثر کرونا مربوط به 
علی انصاریان بود. مرگ او جامعه ورزش و هنر را همزمان در 

حسرت و اندوه فرو برد. 
انصاریان که  زاده ۱4تیر ۱۳56 در تهران بود، کار خود 
را در سال ۱۳75 با بازی در باشگاه فوتبال فجر شهید سپاسی 
شیراز آغاز کرد، در پرسپولیس به اوج رسید و سرانجام در سال 
تلویزیون  در  کرد. سپس  خداحافظی  فوتبال  حرفه  از   ۱۳۹0
بازی  تلویزیونی  مجموعه  و  فیلم  ده  از  بیش  در  شد،  فعال 
و چند برنامه تلویزیونی اینترنتی را اجرا کرد. علی انصاریان 
خواند  »شدید«  به نام  ترانه ای   ۱۳۹0 خرداد  در  همچنین 
حسین  برادرزاده  او  نداد.  ادامه  را  خوانندگی  آن  از  پس  اما 

انصاریان، روحانی مطرح  بود.
از فوت  بهمن ۱۳۹۹، یک هفته پس  انصاریان در ۱5 
مهرداد میناوند، بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ درگذشت. از 
آن جا که شخصیت بسیار شاد و پرانرژی داشت، مردم امیدوار 
بودند معجزه ای شود و این جوان خوش خنده و ورزشکار به 
زندگی بازگردد اما ویروس کرونا بی رحم تر از این حرف ها بود. 
مهرداد  دوست صمیمی اش،  درگذشت  از  مرگ،  لحظه  تا  او 

میناوند بی خبر ماند.

علی برقی

علی برقی، بازیگر جوان سینما و تلویزیون، پنجشنبه 2۳ 
بهمن ماه به دلیل ابتال به ویروس کرونا درگذشت. این بازیگر 
امسال در فیلم سینمایی »گل به خودی« به کارگردانی احمد 
تجری بازی کرده بود که هنوز اکران نشده است.  از دیگر 
آثاری که وی در آن ها حضور داشت می توان به سریال های 
اشاره  ریحون«  و  »نون  و  مهندس«  »بچه  من«،  »ویالی 

کرد.
.
.
.
.
.
.
.

متأسفانه پایان این فهرست همچنان باز است...

حجت اهلل نجف پور
نویسنده  گوینده،   
و  تئاتر  سینما،  بازیگر  و 
تلویزیون، در تاریخ ۹ آذر در 
سن 6۹ سالگی در بیمارستان 
درگذشت.  اصفهان  الزهرای 
فروردین  متولد  که  او 
اصفهان  فریدن  در   ۱۳۳0
در  بازیگری،  بر  افزون  بود، 
نمایش های  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  دوبله،  عرصه   های 

رادیویی نیز فعالیت داشت.
او در آثار متعددی از جمله »باالی شهر پایین شهر« به 
کارگردانی و نویسندگی اکبر خامین، »روشن تر از خاموشی« 
کارگردانی  به  بهایی«  »شیخ  و  فتحی  حسن  کارگردانی  به 
شهرام اسدی و »خانه بخت« به کارگردانی فریدون فرهودی 

به ایفای نقش پرداخته است.

مهرداد میناوند

تیم  پیشین  بازیکن   ،۱۳54 آذر   ۹ زادۀ  فوتبالیست  این 
از  گوناگونی  باشگاه های  برای  وی  بود.  ایران  فوتبال  ملی 
بازی  سپاهان  و  الشباب  گراتس،  اشتورم  پرسپولیس،  جمله 
کرد. میناوند همراه با تیم پرسپولیس در سال ۱۳76 قهرمان 
لیگ برتر فوتبال ایران شد و با اشتورم گراتس یک قهرمانی 
دو  اتریش،  حذفی  جام  در  قهرمانی  یک  اتریش،  لیگ  در 
قهرمانی در سوپرجام اتریش و سه سال حضور پیاپی و ۱۹ 
بازی در لیگ قهرمانان اروپا و دو بازی در لیگ اروپا را تجربه 
کرد. وی بیش از علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و 

وحید هاشمیان، سابقه بازی در لیگ قهرمانان اروپا را دارد.
میناوند در ۳0 دی ۱۳۹۹ به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الله تهران بستری شد 
و در تاریخ 8 بهمن بر اثر آمبولی ریه ناشی از آن، درگذشت. 
او در شرایطی به بیمارستان مراجعه کرده بود که حدود 80 
گفته  طبق  بود.  شده  کرونا  ویروس  درگیر  ریه هایش  درصد 
بروز  که  بود  بهبودی  به  رو  میناوند  حال  معالجش،  پزشک 
باعث  ریه  به  خون  لخته  شدن  وارد  و  ریه  آمبولی  ناگهانی 

مرگ وی شد.
یادگار  به  آریا  به نام  پسر  یک  میناوند،  اول  ازدواج  از 
تاریخ  در  مرگ،  از  پیش  دوماه  تنها  مرحوم  آن  است.  مانده 

۱۳۹۹/۹/۹ )سالروز تولدش( برای بار دوم ازدواج کرده بود.

كامبوزیا پرتوی 

کارگردان و فیلنامه نویس سرشناس ایرانی، 4 آذرماه در 
سن 64 سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت. او خالق 
آوازخوان،  گربه  بزرگان،  بازی  گلنار،  ماندگاری همچون  آثار 
نویسندگی  و  بود  افسانه دو خواهر و کامیون  ترانزیت،  کافه 
فیلم نامه آثاری از جمله گل پامچال، دایره، شیرک، ایستگاه 
و  آیدا  دیدم  باباتو  دیشب  آرام،  خیابان های  محمد،  متروک، 

فراری را نیز بر عهده داشت.
پرتوی چهار بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه برای من ترانه ۱5 سال دارم، کافه ترانزیت، فراری 
و کامیون از جشنواره فیلم فجر شده بود و در ساخت »خانه 

دوست کجاست« با عباس کیارستمی همکاری داشت.
از علیرضا تابش، دبیر سی و سومین  به نقل  اسپوتنیک 
می نویسد:  نوجوان،  و  کودکان  فیلم های  بین المللی  جشنواره 
»اگر در سینمای ایران دنبال قصه  نویس بگردیم، کسی که بر 
فنون داستان سرایی چنان مسلط باشد که بتواند ما را پای پردۀ 
نقره ای سینما نگه دارد، یکی از شاخص ترین هایشان بی شک 

کامبوزیا پرتوی است.«

پرویز پورحسینی
 بازیگر باسابقة 
سی�نم��ا، تئ�ات��ر و 
تلوی�زی�ون ای��ران، 
در  آذر   7 روز جمعه 
س��ن 7۹ س�ال�گ�ی 
کرونا  به  ابتال  بر اثر 
ب�ی��م�ارس��تان  در 
ته�ران  فیروزگ�ر 
پروی�ز  درگذش��ت. 
پورحسینی که متول�د 
و   ۱۳20 شه�ری�ور 
رشته  دانش آموختة 
بازیگری از دانشکده 
هن��رهای زیب���ای 
دانشگاه تهران بود، طی بیش از پنج دهه فعالیت هنری خود، 

در بیش از ۱00 فیلم و سریال به ایفای نقش پرداخت.
برخی از مشهورترین آثاری که در آن ها به ایفای نقش 
مختارنامه  حاتمی(،  )علی  کمال الملک  از:  عبارتند  پرداخت 
میکائیل  بزرگ نیا(،  )محمد  آنجلیکا  کشتی  میرباقری(،  )داود 
بیضایی(،  )بهرام  کوچک  غریبه  باشو  مقدم(،  )سیروس 
قاتل  افخمی(،  )بهروز  فرشته  روز  امینی(،  )احمد  بی گناهان 
تبریزی(،  )کمال  کهن  سرزمین  کیمیایی(،  )مسعود  اهلی 
و  فرهنگ(  )داریوش  طلسم  الوند(،  )سیروس  حادثه  شب 
درنهایت »بچه مهندس« به کارگردانی علی غفاری. از دیگر 
کار کرده  آن ها  با  پورحسینی  پرویز  که  نام آوری  کارگردانان 
پری صابری، حمید  آوانسیان،  آربی  بروک،  پیتر  به  می توان 

سمندریان و علی رفیعی اشاره کرد.
او دارای دیپلم افتخار برای بازی در فیلم »مریم مقدس« 
بازیگر مرد در جشنواره های  بهترین  برنده جایزه  بود، سه بار 
سیما و جشنواره حقیقت یزد شده و جایزه ویژه هیأت داوران 
از هجدهمین جشن حافظ برای فیلم قاتل اهلی را نیز دریافت 

کرده بود.
چندروز  درست  دوست داشتنی،  و  بااخالق  بازیگر  این 
پیش از ابتال به کرونا، در یک ویدیوی تأثیرگذار و متأثرکننده 
از مردم خواسته بود پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا 

جان های عزیز بیش تری از دست نرود.
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 ورزش در سالي که گذشت به طور 
گرفته  قرار  کرونا  تحت الشعاع  کامل 
با  به سرعت  نتوانست  جهان  وقتي  بود. 
ورزش  به ناچار  کند،  مقابله  ویروس  این 
با  را  مسالمت آمیز  زندگي  به تدریج  نیز 
این  در  کرد.  آغاز  ُکشنده  بیماري  این 
و  پیشرفته تر  کشورهاي  از  برخي  میان 
زودتر  را  ورزش  استارت  پرامکانات تر، 
زدند و برخي کم امکانات ترها مثل ایران، کمي دیرتر. با آزمون و 
خطاهاي مرسوم همیشگي و با وجود استرس هاي فراوان، ورزش 
ایران به شرط گردن نهادن به پروتکل هاي سفت و سخت، دست 
به کار فعالیت شد، هرچند که حتي براي اجراي همین پروتکل ها 
هم امکانات الزم را نداشت. درنهایت از آن جا که حوصله مخاطبان 
پرشمار ورزش سررفته بود، همه عوامل دست اندرکار در ورزش با 
کم و زیاد آن کنار آمده، هر کس به وسع خودش در شروع زندگي 

دوباره ورزش، سهیم شد. 

المپیکي كه معلوم نیست برگزار شود 
برگزاري  به  امید ها  ورزشی،  فعالیت های  دوباره  آغاز  با 
المپیک هم زیاد شد، هرچند با یک سال تعویق. اگرچه مسئوالن 
اجرایي بر طبل برگزاري المپیک توکیو در سال 202۱ مي کوبند و 
فدراسیون هاي ملي کشورهاي مختلف، کژدار و مریز خود را آماده 
سال  براي  حتي  المپیک  لغو  از  نشان  واکنش ها  اما  مي کنند  آن 
202۱ دارد. گویا تمام هدف متولیان المپیک براي برگزاري این 
رقابت ها،  میزبان  نشدن  در متضرر  رویداد مهم، خالصه مي شود 
اما هر روز که مي گذرد عالوه بر دلواپسي جهانیان، خود ژاپني ها 
این  به  بیش تر  نیز  هستند  شدن  متضرر  ماجراي  طرف  یک  که 
غلط  پس  است.  همه  به صالح  المپیک  لغو  که  مي رسند  نتیجه 
نیست اگر علي رغم تمام قول هاي ریز و درشت، همچنان تردیدي 
بزرگ براي برگزاري المپیک وجود داشته باشد، به ویژه که ظاهرا 

واکسینه شدن ورزشکاران در المپیک هم اولویت ندارد! 

تداوم حواشي در لیگ هاي بدون تماشاگر 
بدون  لیگ ها  تمام  بهداشتي،  پروتکل هاي  اجراي  به واسطه 
برگزار شده و مي شود؛ موضوعي که مي توانست دغدغه  تماشاگر 
متولیان ورزش هاي مختلف را که همه ساله درگیري ها و حاشیه ها را 
به گردن تماشاگران مي انداختند، کم کند اما تداوم اتفاقات ناشایست 
و زشت در ورزش بدون تماشاچي، بیش از همیشه مشخص کرد 
اصلي  دلیل  الزم،  پیش بیني هاي  و  کارآمد  مدیریت هاي  عدم  که 
حاشیه هاست نه تماشاگران. مسابقات امسال در رشته هاي مختلف 
حاشیه هاي خجالت آوري را به خود دید که شاید سال هاي گذشته، 

حتی با وجود تماشاچیان هم کم تر اتفاق افتاده بود. 

بي تأثیري متولیان فرهنگي 
امسال،  تماشاچي  بدون  زننده در مسابقات  وجود درگیري هاي 
بیش از پیش نشان داد که نقش حوزه هاي فرهنگي پرطمطراق در 
ورزش، حکایت همان آواز دهل شنیدن از دور است. در این رهگذر 
ناکارآیي بخش هاي  به سمت  اتهام  انگشت  به درستي  اگرچه عموما 
فرهنگي باشگاه ها نشانه مي رود اما غیرمنصفانه است که سهمي هم 
براي معاونت فرهنگي وزارت ورزش و جوانان قائل نشویم؛ معاونتي که 
گویا مهم ترین کارآیي اش، حضور در برخي مجامع انتخاباتي است. اگر با 
وجود معاونت فرهنگي وزارت ورزش، اوضاع فرهنگ ورزش کشور این 
چنین است، یکي بیاید و بگوید بود و نبود این معاونت چه فرقي دارد، 

البته به جز صرف بودجه براي فعالیت  هاي بي تأثیر در عرصه فرهنگي.

شکست تابوي فوتبال 
سراپا  کشور،  ورزش  پرمخاطب ترین  به عنوان  که  فوتبال 
نابه ساماني شده و لطمه هاي مالي و روحي فراواني به عالقه مندان 
پرشمار خود وارد کرده بود در سال جاري هم مثل گذشته کار خود 
را پیش مي برد، بدون آن که مسئوالن، به خود زحمت پاسخ گویي به 

خیل سؤاالتي را بدهند که کمر ورزش را خم کرده بود! 

مخاطبان  براي  نه فقط  بعضا  فوتبال  متولیان  میان،  این  در 
با  و  مي کشیدند  شانه  و  شاخ  هم  کشور  مسئوالن  براي  بلکه 
پیش  را  خود  کار  جهانی،  فدراسیون  در  البي هایشان  بر  تکیه 
تکیه  با  و  مرسوم  یارکشي هاي  با  داشتند  قصد  حتي  و  مي بردند 
بر اساس نامه اي گنگ و ناقص، باز هم در رأس فدراسیون خیمه 
بزنند و به نابودگري ها ادامه بدهند اما وقتي باالخره کسي هم پیدا 
فیفا گوشزد کند، علي رغم تمام  به  را  ایرادات اساس نامه  شد که 
تکاپوها و تقالها چاره اي نداشتند جز کنارکشیدن به واسطه فشار 

اهالي فوتبال و اصالح اساس نامه.

كریمي رئیس فدراسیون نشد! 
انتخابات فدراسیون فوتبال با توجه به اساس نامه جدید، روز 
۱۱ اسفندماه برگزار شد و در حالي که بسیاري از عالقه  مندان به 
فوتبال کشور، انتظار انتخاب علي کریمي را مي کشیدند اما او با 
کسب فقط ۹ رأي از گردونه انتخابات حذف شد تا در درجه اول 
مشخص شود که عدم رایزني او با رأي دهندگان، قبل از انتخابات 
چندان درست نبوده و ثانیا تأکیدی  باشد بر این که اعضاي مجمع 
را  برنامه هایش  چارچوب هاي  حداقل  که  مي دهند  رأي  به کسي 

به طور مفصل، بیش از انتخابات برایشان شرح بدهد. 
عدم انتخاب علي کریمي به ریاست فدراسیون فوتبال به هیچ 
عنوان از شایستگي هاي او کم نمي کند بلکه متولیان فوتبال از این 
پس مي دانند که خیلي بیش از گذشته زیر ذره بین حوزه هاي نظارتي 
به آب بدهند. در  به راحتي گذشته، دسته گل  هستند و نمي توانند 
پایان انتخابات فدراسیون فوتبال، شهاب الدین عزیزي خادم، براي 

مدت چهارسال به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. 

ماجراي ناتمام ویلموتس 
اوج ناکارآمدي متولیان فوتبال طي چندسال اخیر، قراردادي 
هزینه اي  او  کوتاه مدت  حضور  شد.  بسته  ویلموتس  با  که  بود 
نجومي روي دست فدراسیوني گذاشت که رئیس وقت آن بارها 
با تمسخر منتقدان را مورد خطاب قرار داد و ویلموتس را مربي 
همواره  فوتبال،  فدراسیون  متولیان  اگرچه  کرد.  معرفي  نجیب 
کرده اند  خالي  مسئولیت  بار  زیر  از  شانه  هنگفت  این ضرر  بابت 
حوزه  هاي  در  مربوطه  مسئوالن  که  است  این  خوش  خبر  اما 
مختلف، کوتاه نیامده و قصد دارند پنبه همه کسانی را که در این 
 قرارداد ننگین دخیل بوده اند، بزنند و آن ها را به سزاي اعمالشان

 برسانند.

بانوان فوتسالیست همچنان مظلوم 

»گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من 
آن چه البته به جایي نرسد، فریاد است«

ملي  پوش  بانوان  مظلومیت  براي  مصداق  بهترین  بیت  این 
فوتسال است که پس از چندسال هنوز پاداش 22 میلیوني خود را 
حتي به همان نرخ نگرفته اند و متولیان فدراسیون فوتبال به ویژه 
نایب رئیس بانوان با اظهارنظری تحقیرکننده، این پاداش حداقلي 
اما  را به فرداها و زمان پرداخت بدهي هاي فیفا موکول کرده اند 
براي حدود دو میلیون دالر پرداختي ویلموتس بالفاصله از شستا 
ویلموتس  ناکرده  خداي  نکند  تا  کردند  قرض  اجتماعي  تأمین  و 
نجیب، ناراحت شود. البته فدراسیوني که بابت خارج شدن فوتبال 
زنان از رنکینگ جهاني، ککش هم نمي گزد، مشخص است که 

فوتبال و فوتسال بانوان چقدر برایش اهمیت دارد!

بسکتبال، الگوی اعتماد به مربي ایراني 
در میان ورزش  هاي توپي، باز هم بسکتبال گوي سبقت 
المپیک  به  که  شد  توپي  ورزش  اولین  و  ربود  سایرین  از  را 
و  دشوار  بسیار  راهي  کردن  طي  از  پس  هم  آن  یافت،  راه 
پیش  چون  نبود،  بسکتبال  دستاورد  تنها  این  فرسایشي.  نه 
از این هم در المپیک پکن، اولین ورزش راه یافته به المپیک 
بود. نکته برجسته بسکتبال نسبت به سایر رشته ها، اعتماد به 
تیم  این  رأس  در  شاهین طبع  مهران  حضور  و  ایراني  مربي 

برای راهیابي به المپیک بود. 
و  نداد  رخ  هم  پتانسیل  همه  آن  با  والیبال  در  اتفاق  این 
فدراسیون نشینان  کارآمد،  مربیان  از  بسیاري  وجود  علي رغم 
روسي آلکنوي  دامن  به  دست  و  نکردند  اعتماد  داخلي  مربي   به 

 شدند.
کارشناسان،  از  بسیاري  این که  علي رغم  هم  فوتبال  در 
اما پس  مي دانند  ملي  تیم  هدایت  واجد شرایط  را  ایراني  مربیان 
و  نکردند  اعتماد  ایراني  مربي  به  فدراسیون نشینان  ویلموتس،  از 

اسکوچیچ را براي هدایت تیم ملي مناسب دانستند. 
قبل از هر کسي، رؤساي فدراسیون ها هستند که اعتمادي 
به مربیان داخلي براي تیم هاي ملي ندارند، هرچند آن را به کمیته 
فني مرتبط مي کنند؛ اتفاقي که در بسکتبال برعکس است و رامین 
ایراني، به نتیجه  با اعتماد به مربي  طباطبایي، رئیس فدراسیون، 

دلخواه رسید. 

درخشش طارمي 
پس از دوراني که علي دایي، علي کریمي، مهدي مهدوي کیا 
و... لژیونرهاي نامدار فوتبال ایران بودند، اگرچه تعداد لژیونرها روز 
به روز زیادتر شد اما سطح کیفي آن ها آن قدر باال نبود که بتوانند 

جاي بزرگان گذشته را بگیرند. 
را در فوتبال  راه خود  توانستند  بازیکن  اما دو  این میان  در 
امروز جدا کنند. سردار آزمون در فوتبال روسیه درخشید و مهدي 
طارمي  امسال  بدون شک  که  هرچند  پرتغال.  فوتبال  در  طارمي 
گوي سبقت را از آزمون هم ربوده و در لیگي سطح باالتر از لیگ 
روسیه و صدالبته در تیمي بسیار پراسم و  رسم به ستاره اي تبدیل 
شده که در هر بازي گل مي زند و گل مي سازد و هر هفته بهترین 
بازیکن مي شود؛ بازیکني که هواداران لقب »پادشاه« را بدون منت 

به او مي دهند. 
درخشش طارمي در پورتو نشان داده که این بازیکن تا چه 
اندازه به قابلیت  هاي باالي خود پي برده و مهم تر از آن، برنامه اي 
مدون را در چارچوب هاي مشخص و حرفه اي براي خود تعریف 
لژیونر  بهترین  به  و  کند  پیشرفت  به روز  روز  توانسته  که  کرده 

فوتبال ایران تبدیل شود. 

تلخ ترین اتفاق سال 
کرونا بسیاري از شاخصان عرصه هاي مختلف را غافلگیر کرد. 
بسیاري از سلبریتي هایي که براي مخاطبان فراواني خاطره سازي 
علي  درگذشت  بدون شک  اما  رفتند  دنیا  از  کرونا  با  بودند  کرده 
در  ورزشي ها  تمام  خبر  تلخ ترین  میناوند،  مهرداد  و  انصاریان 
روزهاي پایاني سال بود. آن  دو با خاطره سازي در میادین فوتبال 
و هنر، جایگاهي در قلب ها پیدا کرده بودند که مرگ ناباورانه آنان، 

همه را شوکه کرد. 

تداوم حواله واگذاري سرخابي ها به آخر سال 
فدراسیون  رئیس  داورزني،  محمدرضا  که  سالي  آن  از 
تا  بود  ورزش  وزارت  قهرماني  ورزش  معاون  والیبال،  فعلي 
قول  ورزش  وزارت  دارد، همواره  را  این سمت  علي نژاد  حاال که 
خصوصي سازي سرخابي ها را تا پایان سال داده است؛ کاری که 
به نظر مي رسد موفقیت بزرگی در ورزش به شمار می رود و وزارت 
در هر  تکراري  قولي  با  و  به هر شکل ممکن  دارد  ورزش قصد 
سال، باالخره آن را به نام خود ثبت کند، اگرچه به اعتقاد بسیاري 
از کارشناسان، کار آساني نیست، زیرا اوال نیازمند مقدماتی است 
که ظاهرا زیرساخت هاي قانوني آن وجود ندارد و ثانیا باتوجه به 
که  داشت  خواهد  بر  در  تبعاتي  باشگاه،  دو  موجود  واقعیت هاي 

مي تواند آسیب رسان باشد.
به نظر مي رسد که وزارت ورزش، امسال هم نخواهد توانست 

این پروژه را به نام خود ثبت کند. 

ورزش در سايه کرونا
ورزشی

    ابوالقاسم كياني 
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آن ها که با کوچه های تهران وداع کردند
این نوشتار ابتدا مخاطب را به یکی از اصلی  ترین خیابان های تهران دهه ۱۳20 خورشیدی می برد تا برای کسانی که آن دوران را در بایگانی ذهن خود دارند 
مروری برخاطراتشان باشد و در ضمن نسل های جوان تر نیز بتوانند در حال و هوای آن روزگاران قرار بگیرند. سپس به شرح سبک خدمت رسانی صاحبان مشاغل 

مختلف به ساکنان تهران آن زمان که در کوچه ها به صورت سیار انجام می گرفت، پرداخته می شود.
امروز( عریض ترین  )انقالب  امروز( و شاهرضا  )ولی عصر  پهلوی  و خیابان  بود  انگشت شمار  تهران،  در  اصلی و عریض  تعداد خیابان های  اواسط دهه ۱۳20 

خیابان های آن روزگار به شمار می آمدند. کوچه ها باریک و ماشین رو نبودند و وسط آن ها جوی آبی قرار داشت. 
از سمت میدان راه آهن، از جنوب که وارد خیابان پهلوی می شدی و به سمت شمال آن حرکت می کردی، هر چند ده متری محله ای بود و نامی داشت. ابتدا 
چهارراه مختاری بود، بعد به ترتیب، چهارراه گمرک، قلعه وزیر، چهارراه معزالسلطان، پل امیر بهادر، امیریه، انتظام، منیریه، مهدیه، البرز، چهارراه پهلوی پایین )تقاطع 
خیابان ولی عصر با خیابان امام خمینی(، سه راه شاه )تقاطع خیابان ولی عصر با خیابان جمهوری اسالمی(، چهارراه امیر اکرم، چهارراه پهلوی باال )تقاطع خیابان ولی عصر 

و خیابان انقالب( و آخرین نام »سِر آِب کرج« بود که امروز در مکان آن میدان ولی عصر و بلوار کشاورز قرار دارند. 
تهرانی ها عصرهای تابستان برای تفریح و خوردن بالل و گردو و امثال آن، یا به سِر آِب کرج یا به سر پل تجریش می رفتند. تمام خیابان پهلوی تا سر پل تجریش آسفالت بود ولی اطراف 

این خیابان از سِر آب کرج تا تجریش، کوه و تپه بود و بیش تر حالت روستا و باغ داشت. تعداد اتومبیل های شخصی در تهران کم بود و بیش تر مردم مسیرها را با اتوبوس طی می کردند.
از حدود اواسط دهه ۱۳20خورشیدی تا اواخر دهه ۱۳40، کوچه های تهران از صبح تا غروب جوالنگاه افرادی بودند که خدمات یا محصوالتشان را به صاحب خانه ها عرضه می کردند. این افراد 

از صبح زود تا قبل از پایان روز،  یک به یک سر و کله شان پیدا می شد و ترتیب آمدنشان بستگی به خدمت یا محصولی داشت که عرضه می کردند.۱ 

نگارنده از دریافت نظرات اصالحی یا تکمیلی خوانندگان ارجمند استقبال می كند.

نانی 
نان  دوچرخه،  با  زود  که صبح  بود  کسی  اولین  تقریبا  نانی 
سنگک و بربری را به در خانه ها می آورد و ماهانه مبلغی بابت این 
سرویس از صاحب خانه دریافت می کرد. به طور معمول کارمندانی 
نداشتند،  را  شلوغ  نانوایی  دکان  به  رفتن  وقت  زود،  صبح  که 
مشتری این نانی ها بودند. او حضورش را در کوچه این گونه اعالم 

می کرد: »بَربره، بَربَر، بربریا، سنگک!«

شیری

شیری نیز صبح اول وقت می آمد. او در دو سمت دوچرخه اش 
بود که درون آن ها  از جنس روی جاسازی کرده  دو دبه بزرگ 
شیر حمل می کرد. درون یکی از این دبه ها مالقه بزرگی به عنوان 
اندازه های نیم لیتر و  پیمانه قرار داشت که دو عالمِت روی آن، 

یک لیتر را نشان می دادند. 
روی  مخصوص  بوق  با  کوچه  در  را  حضورش  شیری 
شیپور  یک  از  عبارت  بوق  این  می کرد.  اعالم  دوچرخه اش 
از الستیک  انتهایش به یک محفظه گالبی شکل  بود که  فلزی 
سیاه رنگ وصل می شد؛ درست مثل بوق درشکه های قدیمی که 
در خیابان های تهران قدیم تردد می کردند. او به محض واردشدن 
به کوچه بوق را به صدا درمی آورد و همراه آن داد می زد: »شیریه، 
به در حیاط  قابلمه به دست  آی شیر« و مشتری هایش، کاسه و 

می آمدند. 

رفتگر
در آن دوران، تشکیالت جمع آوری زباله در شهر تهران مانند 
امروز نبود. سپوران یا رفتگران، صبح زود در یک محل مقرر که 
از طرف شهرداری هر ناحیه معین شده بود حاضر می شدند. در 
آن جا هر رفتگر، چرخ دستی خود را که روی آن یک یا دو بشکه 
آهن سفید بود، برمی داشت و روانه کوچه هایی می شد که از قبل 
را  کوچه  ساکنان  خانه های  دِر  سپور  بودند.  کرده  معین  برایش 
می زد و با صدای بلند می گفت: »آشغالیه«. به طور معمول زمان 
آمدن آشغالی مشخص بود. افراد خانه هرکدام سطل زباله خود را 
که در آن زمان بیش تر از جنس روی یا آهن سفید بود به در خانه 
می بردند و آشغالی آن را به درون بشکه خالی می کرد. صاحب خانه 
این سطل را برای استفاده مجدد با آب حوض می شست. در آن 
دوران هنوز کیسه زباله وجود نداشت. رفتگران از هر خانه یک 

مبلغ ثابت، به طور ماهیانه دریافت می کردند.

نمکی 

نمک  سنگ  بزرگ  تکه های  او  می آمد.  صبح ها  هم  نمکی 
را داخل خورجین روی االغش حمل می کرد. نمکی داد می زد: 
سنگ  نمک  خانه دار  خانم های  نمکه«.  خشکیه،  نون  »نمکیه، 
تقسیم  کوچک تر  تکه های  به  خانه  در  و  می گرفتند  نمکی  از  را 
برنج جهت درست کردن چلو،  و هنگام خیس کردن  می کردند 
این تکه های نمک را روی برنج می گذاشتند. در آن زمان، نمک 
از  بعضی  نبود.  متداول  یعنی کارخانه ای،  امروزی،  به صورت  نرم 

از مغازه نخرند و خودشان  خانم ها ترجیح می دادند نمک نرم را 
آن را در منزل تهیه کنند. نمک های سنگ را در هاون های بزرگ 
سنگی می کوبیدند تا نرم شود و از آن برای نمکدان یا ریختن در 
غذا استفاده می کردند. نمکی نمک هایش را با نان خشک معاوضه 

می کرد و بسته به مقدار نان خشکی که می گرفت نمک می داد.

مسگری، سفیدگری، رویگری 

آن روزها ظروف تفلون و پیرکس و استیل و امثال آن وجود 
نداشت. ظروف از جنس بلور، نقره، روی، مس، برنج، ورشو، لعابی 
و سفالی بودند. ظروفی هم در همدان ساخته می شد که به آن ها 
بودند  سفال  از جنس  این ها ظروفی  می گفتند.  همدانی2  ظروف 
که رویشان لعاب فیروزه ای یا سبزرنگ می دادند. امروزه به این 
ظروف سرامیک می گویند. از ظروف سنگی هم استفاده می شد. 
و  مالقه   و  قاشق   می شدند.  پخته  مسی  ظروف  در  غذاها  اکثر 
کفگیر مسی نیز وجود داشت. به طور معمول طبقه متوسط جامعه 
از ظروف  برای مصرف روزانه و به اصطالح »دم دستی« بیش تر 
مسی استفاده می کردند. ظروف چینی و نقره ای چون گران بودند 

بیش تر برای مهمان استفاده می شدند.
ظروف مسی پس از چندی سفیدی خود را از دست می دادند، 
یعنی قلع روی آن ها پاک می شد و مجبور بودند آن ها را دوباره 
با قلع سفید کنند. اعتقاد بر این بود که اگر غذا در قابلمه مس 

سفیدنشده طبخ شود، سمی می شود. 
مسگر کسی بود که این کار را انجام می داد. بعضی مسگرها 
مسگران  مخصوص  راسته ای  هم  تهران  بازار  در  داشتند.  مغازه 
بود؛ ولی مسگرهای دوره گرد هم وجود داشتند. آن ها در حالی که 
به  وقتی  بود،  دوششان  روی  کیسه ای  در  سفیدگریشان  وسایل 
کوچه وارد می شدند با صدای بلند فریاد می زدند: »مسگره، مسگر، 

مسگریه، سفیدَگریه«. 
برای  را  مس هایشان  خانم ها  مسگر،  صدای  شنیدن  با 
از  گوشه ای  در  را  بساطش  او  می بردند.  نزدش  به  سفیدکردن 
کار سفید کردن ظروف مسی مشغول  به  و  پهن می کرد  کوچه 
کوچکی  سوراخ  روی،  از جنس  ظرفی  در  اگر  همچنین  می شد. 

ایجاد می شد آن سوراخ را می گرفت. 

 دكتر منيژه مشيری
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بستنی فروش 

پیدا  بستنی فروش ها  کله  و  سر  بهار،  اواسط  به  رسیدن  با   
بر  و  درآورده  دایره  به شکل  را  محکم  پارچه  یک  آن ها  می شد. 
فلزی  بزرگ  مخزن  آن،  روی  و  می دادند  قرار  خود  سر  روی 
چهارپایه  یک  می گذاشتند.  را  بستنی  محتوی  استوانه ای شکل 
خیلی کوتاه نیز در دستشان بود. آن ها در کوچه در مکانی مناسب 
و زیر سایه، چهارپایه را به زمین می گذاشتند و مخزن را از سر 
بر می گرفتند و روی چهارپایه قرار می دادند. مخزن دوجداره بود. 
در جدار خارجی آن، تکه های یخ و در مخزن وسطی، بستنی قرار 
داشت. آن ها داد می زدند: »بستنی آی بستنی، نوبِر بهاره بستنی« 
و بچه ها برای خرید بستنی می دویدند. بستنی فروش، بستنی را 
متفاوت  اندازه  دو  در  نان ها  می گذاشت.  حصیری  نان  دو  الی 

بودند. قیمت بستنی کوچک، یک ریال و بزرگ، دو ریال بود. 

یخی 

تهران شروع  خانه های  به  برق  انشعاب  واگذاری  که  زمانی 
شد، قیمت خرید آن برای بعضی خانواده های طبقه متوسط گران 
برق  که  بعضی  و  نداشتند  برق  خانه ها  همه  هنوز  بنابراین  بود، 
گرفته بودند هنوز یخچال نداشتند. قیمت یخچال نیز برای طبقه 
به  آمد.  ایران  به  نیز  نفتی  یخچال  بعدها  البته  بود.  باال  متوسط 
یخ فروش های  از  را  خود  موردنیاز  یخ  تابستان  در  مردم   هرحال 

دوره گرد تأمین می کردند. 
و  می پیچیدند  گونی ها  را الی  یخ  بزرگ  قالب های  یخی ها 
می زدند:  داد  و  می آوردند  کوچه ها  به  االغ  روی  بر  خورجین  در 
خریداری شده  یخ  تکه های  هرکس  بلوریه«.  یِخ  یخه،  »بلوری 
از  خانواده ها  بعضی  می کرد.  نگهداری  روز  پایان  تا  به نحوی  را 
تنگ های شیشه ای مخصوص دوجداره خیلی بزرگ کروی شکل 
در  می کردند؛  استفاده  آن  مشابه  و  خرما  الیاف  با  پوشانده شده 
محفظه زیرین آن آب می ریختند و در محفظه باالی آن تکه های 
یخ را قرار می دادند و به این طریق آب خوردن خنک خانواده در 

تابستان تأمین می شد.

معركه گیر 
و  عجیب  کارهای  او  بود.  چشم بندی  نوعی  معرکه گیر  کار 
جمله  از  وامی داشت.  حیرت  به  را  که همه  می داد  انجام  غریبی 
به دهان  یا آتش  پاره می کرد  با دست  را  زنجیر بسیار ضخیمی 
نیز  امثال  و  مار  مانند  حیوانات�ی  با  آن ها  از  بعضی  می برد.  خود 
یک نفر  معم�ول  به ط�ور  معرکه گیر  می کردند.  اجرا  برنامه هایی 
وردست نیز داشت. او قبل از انجام کار بین تماشاچی ها می گشت 

و آن ها به دلخواه وجهی در دست یا ظرف او می گذاشتند. 

بزازی
بزاز کسی بود که پارچه برای فروش به کوچه ها می آورد. او 
طاقه های پارچه را درون یک چادر رختخواب گره زده و بر روی 
دوش می انداخت و درحالی که یک متر فلزی پنجاه سانتی متری 
مالفه ای،  »بزازیه،  می زد:  داد  کوچه  در  داشت،  دست  در  هم 

پیرهنی، چادر نمازای خوب داریم، بزازیه.«

آب حوضی
برای  مردم  نبود.  تهران  در  لوله کشی  آب   ۱۳20 دهه  در   
دو  در  داشتند.  آب انبار  و  حوض  خود  خانه های  در  آب،  ذخیره 
طرف خیابان های بزرگ، جوی های عریض و در وسط کوچه ها 
از  جوی ها  این  بیش تر  آب  داشتند.  قرار  باریکی  جوی های 
داشت.  نامی  قنات  و هر  تأمین می شد  تهران  قنات های سراسر 
آب انبار هر  و  بود. حوض  فرمانفرما  به نام  قنات  مثال یک  برای 
خانه ای راه آبی به این جوی ها داشت. کسی که آب جوی ها را 
نوبت دهی و تقسیم می کرد »میرآب« نام داشت. او به ساکنان هر 
کوچه ای از قبل اعالم می کرد که نوبت آب آن ها چه موقع است. 
و  حوض  و  همکاری  میرآب  با  می شد  آبشان  نوبت  که  افرادی 
آب انبار خانه شان را از آب جوی پر می کردند. آِب آب انبار با آهک 
از آن برای شستن دست و صورت و مسواک زدن  گندزدایی و 
و پخت و پز و شستن سبزی و میوه استفاده می شد، ولی از آب 

حوض برای شستشوی ظروف و لباس ها استفاده می کردند.
آب حوض زودتر از آب انبار کثیف می شد و ساکنان خانه ها 
می کردند  عوض  یک بار  وقت  چند  هر  را  آب ها  این  می بایست 
یا به اصطالح »می کشیدند«. کسی که آب حوض و آب انبار را 
بلند  سیاه  چکمه های  با  که  داشت  نام  حوضی«  »آب  می کشید 
می زد:  داد  و  می گشت  کوچه ها  در  صبح ها  دست،  در  سطلی  و 
آِب  حوضیه،  آب  می کنیم.  تمیز  آب انبار  می کشیم.  »آب حوض 

حوضی«. مزد آب حوضی پول نقد بود.

آِب شاهی
برای آب خوردن، از »آِب شاه« استفاده می شد، چون از آب 
کوچه ها تمیزتر و بهداشتی تر بود. »آب شاهی« کسی بود که آب 

شاه را با گاری به در خانه ها می آورد.
از زیر سردِر باغ ملی که رد می شدی و به سوی شمال حرکت 
می کردی، در سمت راست خیابانی بود که در جنوب آن، قنات آب 
شاه و در شمال آن ساختمان زندان شهربانی قرار داشت. در مقابل 
قنات، گاری های حمل آب شاه در نوبت می ایستادند. روی این 
گاری ها بشکه های بسیار بزرگ استوانه ای شکلی به صورت افقی 
قرار داشت. روی بشکه دریچه بزرگی برای ورود آب و در پایین 
بشکه یک شیر خروجی وجود داشت. این گاری ها با یابو یا قاطر 
آب  از  را  خود  بشکه های  به نوبت  صاحبانشان  می شدند.  کشیده 
شاه پر می کردند و آن را به در منازل در محله های مختلف تهران 
می بردند. هر خانه یک منبع آب از جنس آهن سفید داشت که در 
آن آب شاه برای مصرف حدود 24 ساعت خانوار جا می گرفت. 
در پایین ترین نقطه دیواره این منبع، شیری نصب شده بود. آب 
شاهی دِر خانه ها را می زد و با صدای رسا مردم را از حضور خود 
آن که  از  بعد  شاهی«.  آِب  شاهیه،  »آِب  می کرد:  آگاه  این گونه 
بشکه اش  شیر  از  که  را  او سطلی  می کرد  باز  را  در  صاحب خانه 
آویزان بود پر از آب و آن را در منبع آب  خانه خالی می کرد. وجه 
پرداخت  تعداد سطل ها  براساس  و  ماهیانه  به صورت  شاهی  آب 

می شد. آب شاهی ها چکمه های سیاه تا زیر زانو به پا داشتند.

كاسه بشقابی
می انداخت  شانه  بر  بزرگ  بسیار  خورجینی  کاسه بشقابی، 
چنین  کوچه  در  او  داشت.  بلور  یا  چینی  ظروف  آن  درون  و 
اما  بشقاب«،  بشقابیه، کاسه  اعالم می کرد: »کاسه  را  حضورش 
معامله با کاسه بشقابی هم راه و رسم خودش را داشت. خانم ها به 
محض این که صدای او را می شنیدند به کوچه می آمدند. او هم 
خورجینش را از روی شانه پایین می گذاشت و ظروف را برحسب 
کوچه  کف  و  می آورد  در  خورجین  توی  از  متقاضی  درخواست 
لباس  نقد،  پول  به جای  مقابل فروش جنس خود  او در  می چید. 
پیراهن  و  شلوار  و  کت  مانند  مردانه  لباس  می گرفت.  دست دوم 
سفید و کفش مردانه را خوب می گرفت ولی لباس زنانه برایش 

ارزش کم تری داشت. 

چوبکی، گرد آجری
مردم برای شستن ظروف از چوبک، گرد آجر و خاکستر و در 
روستاها حتی از خاک کنار جوی آب استفاده می کردند. چوبک، 
براده های چوب های نجاری و گرد آجر، پودر نرم حاصل از تکه 
کردن آجرهای بنایی بود. در آن روزگار، مایع ظرفشویی و انواع و 
اقسام پودرها و شوینده های امروزی وجود نداشت. چوبکی و گرد 
آجری، کسی بود که گونی گرد آجر و چوبک را در چرخ دستی به  
در خانه ها می آورد و در کوچه با صدای بلند می گفت »چوبکیه، 

گرد آجریه«. چوبکی این مواد را با نان خشک معاوضه می کرد.

لحاف دوزی
بودند که  پنبه  از  به طور معمول  در قدیم، لحاف و تشک ها 
و  آن ها فشرده می شد  پنبه درون  استفاده،  اثر  بر  زمان  به مرور 
به صورت گلوله گلوله در می آمد. به عالوه رویه آن ها نیز کهنه و 
بنابراین خانم های خانه مجبور بودند هر چندسال  نخ نما می شد. 
یک بار هم برای تشک ها و لحاف ها پارچه نو بخرند و هم بدهند 

پنبه هایشان را »بزنند«.
پنبه زنی در تخصص حالجان یا لحاف دوزها بود که به آن ها 
نداف نیز می گفتند. ابزار لحاف دوزان را »کمان حالجی« می گفتند 
و آن عبارت از یک چوب به طول بیش از یک متر بود که زهی 
به دوسر آن وصل می شد. چیزی شبیه یک کوزه چوبی نیز مکمل 

کمان حالجی بود. 
معموال لحاف دوزان به کوچه که وارد می شدند، داد می زدند: 
می کنیم«.  لحاف دوزی  کار  لحاف دوز،  لحاف دوزیه،  »کاِر 
حیاط  خانه  وارد  بودند  نفر  دو  معمول  به طور  که  لحاف دوزها 
توافق  به  قیمت  برای  و  می دیدند  را  تشک  و  لحاف  می شدند، 
می رسیدند، سپس کف حیاط کار خود را شروع می کردند. آن ها 
پنبه های گلوله و فشرده شده لحاف و تشک را خالی و با کمک 
کمان حالجی آن ها را از هم جدا می کردند. با زدن پنبه ها گلوله ها 
به  را  پنبه ها  سپس  آن ها  می شد.  افزوده  پنبه ها  حجم  به  و  باز 
را می دوختند.   آن  و  منتقل می کردند  نو  لحافی  یا  پارچه تشکی 

مزد آن ها پول نقد بود.
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روزنامه ای

بعدازظهرها روزنامه ای درحالی که دسته ای روزنامه زیر بغل 
داشت پیدایش می شد. در آن زمان روزنامه های مهم بعدازظهرها 
درمی آمدند. روزنامه فروش داد می زد: »اطالعات و باختر، اطالعات 

و باختر«. قیمت روزنامه شاید حداکثر یک یا دو ریال بود.

ِجغ ِجغه ای 

بود که  یا »َوق َوق۳ صاحابی)صاحبی(« کسی  »ِجغ ِجغه ای« 
»جغ جغه« و »َوق َوق صاحاب« و فرفره می فروخت. این ها نوعی 
بودند. جغ جغه یک جعبه  بچه ها  روزگار  آن  بازی های  اسباب  از 
کوچک مقوایی کروی یا مکعب شکل با دسته کوتاه بود که درون 
اثر  بر  جغ جغه  دادن  تکان  با  می انداختند.  سنگریزه  تعدادی  آن 
برای کودکان  ایجاد می شد که  به هم، صدایی  اصابت سنگ ها 

خوشایند بود. 
وق وق صاحاب از یک استوانه به ارتفاع حدود شش سانتی متر 
از جنس کاغذ ضخیم درست شده بود. به هر سمت این استوانه، 
یک دایره از گل رس خشک شده به قطر حدود چهار سانتی متر 
می چسباندند که وسط آن ها سوراخ کوچکی تعبیه شده بود. وقتی 
با دو دست این دو دایره را  به هم دور و نزدیک می کردند از آن 

صدایی شبیه وق وق سگ های کوچک شنیده می شد. 
فرفره، یک کاغذ رنگی براق مربع شکل با ابعاد حدود ده در ده 
سانتی متر با برش های خاص بود که انتهای برش ها را روی هم 
گذاشته، با یک سنجاق ته گرد به دسته ای با طول حدود بیست 

سانتی متر از جنس نی وصل می کردند. 
داشت  مکعب شکل  چهارچوب  یک  سرش  روی  جغ جغه ای 
که این فرفره ها را روی آن می بست و وقتی در کوچه راه می افتاد 
و  درمی آمدند  حرکت  به  باد  وزش  با  رنگارنگ  فرفره های  این 
صدا  به  با  او  می کرد.  آب  را  بچه ها  دل  آن ها  چشم  نواز  حرکت 
کوچه  در  را  وق صاحاب، حضورش  وق  بازی  اسباب  آوردن  در 

اعالم می کرد.

كت و شلواری 
کت و شلواری صبح ها می آمد و کارش خرید و فروش کت و 

شلوار دست دوم بود و با پول نقد معامله می کرد. 

تصنیف فروش 
داشتند.  رادیو  مردم  نداشت.  وجود  تلویزیون  زمان ها  آن  در 
رادیوها بزرگ بودند و با برق یا باتری کار می کردند. غیر از اخبار، 
برنامه های متنوع دیگر از جمله موسیقی و آواز خوانندگان معروف 
زن و مرد آن زمان هم از رادیو پخش می شد. تصنیف فروش ها 
که معموال پسران جوانی بودند، متن آهنگ های جدید خوانده شده 
قطع  به  کاغذهایی  روی  بر  که  را  معروف  خوانندگان  توسط 
آن ها  می آوردند.  فروش  برای  بود،  شده  چاپ  جیبی  کتاب های 
که معموال صدای خوشی نیز داشتند در کوچه ها حضورشان را با 
خواندن یکی از تصنیف های جدید و معروف روز اعالم می کردند. 
عالقه مندان به آهنگ های جدید، به ویژه نسل جوان، مشتری این 

تصنیف ها بودند.

پرده خوانی 
می  شد.  پیدایشان  جمعه  روزهای  در  بیش تر  پرده خوانان 
قطعه  آن ها  داشت.  شباهت  قهوه خانه ای  نقاالن  به  کارشان 
از  تصاویری  رویشان  که  داشتند  به همراه  بزرگی  پارچه های 
داستان های دینی یا ملی، مانند دوطفالن مسلم یا رستم و سهراب 

و غیره وجود داشت. 
موردنظرشان  پرده  پررفت  وآمد،  گذرهای  سر  بر  پرده خوانان 
را روی یک دیوار نصب می کردند. تماشاچیان به طور معمول در 
می نشستند.  جوی ها  لبه  روی  و  پیاده روها  کف  بر  آن ها  مقابل 
و  تماشاچیان می رفت  به سوی  داستان  از گفتن  قبل  پرده خوان 
آن ها بر حسب همت خود وجهی در دستش می  گذاشتند. او سپس 
درحالی که چوبی برای اشاره به صحنه های پرده در دست داشت 
بر شرِح خوِد  پرده خوان عالوه  تصاویر می پرداخت.  آن  به شرح 
داستان، برحسب مورد و بنا بر خالقیت و بضاعت فرهنگی خود، 
نتیجه اخالقی آموزنده ای نیز از داستان می گرفت. برای مثال از 
یک داستان چنین نتیجه می گرفت که هر کاری در این دنیا بکنی 
نتیجه اش به خودت بر می گردد. در زیر آن پرده نوشته شده بود: 

از مکاف�ات عمل غاف�ل مش�و   
گندم از گندم به روید جو ز جو 

شهر فرنگی

روی  بر  که  بود  فلزی  جعبه ای  صاحب  فرنگی  شهر 
چهارپایه قرار داشت. زیر این پایه ها قرقره بود که حمل آن 
را آسان می کرد. در یک سمت آن سه دریچه دایره شکل بود 
که سه بچه هم زمان از طریق آن ها می توانستند تصاویر داخل 

جعبه را ببینند.
صاحب این دستگاه که شهر فرنگی نام داشت در پشت 
قصه  یک  از  صحنه هایی  که  را  نواری  و  می ایستاد  جعبه 
می آورد  در  حرکت  به  آهسته  بود  شده  نقاشی  آن  روی  بر 
داستان  خودش  نوار،  روی  تصاویر  دادن  نشان  با  همراه  و 
قصه  داستان ها  این  از  یکی  مثال  برای  می کرد.  تعریف  را 

امیر  ارسالن   نامدار بود.
می کردند.  پرداخت  پول  فرنگ  شهر  دیدن  برای  بچه ها   
شهر فرنگی حضورش را در کوچه این گونه اعالم می کرد: »شهر 
فرنگیه، شهِر فرنگی، شهر، شهِر فرنگه، از همه رنگه، بیا و خوب 

تماشا کن.«

طوافی
طوافان کسانی بودند که تره بار را در خورجین و بر روی االغ 
را در کوچه ها به  به کوچه ها می آوردند. آن ها گاهی حضورشان 
زنبیلو  بچه دار،  آی  خونه دار،  »آی  می کردند:  اعالم  صورت  این 

وردار و بیار.«
می فروختند  تابستان  فصل  در  آن ها  که  میوه هایی  ازجمله 
»بیا  می زدند:  داد  آن ها  فروش  برای  که  بود  خربزه  و  هندوانه 
هندونه ببر، هندونه های خوب داریم، به شرط چاقو می دم. خربزه 

شیرین داریم، لبو می ترکونه، عسله.«
فصل  در  نیز  را  سبزی  و  انباری  سیب زمینی  و  پیاز  آن ها 
ترازو  با  را  جنس ها  بعضی  طوافان  می آوردند.  کوچه ها  به  خود 
عددی  و  بزرگ  دسته های  به صورت  را  سبزی  ولی  می کشیدند 
می فروختند. برای فروش سبزی داد می زدند: »سبزی تازه، سبزی 

خشک کردنی، بیا سبزی خشک کردنی ببر.« 
در فصل بهار چغاله بادامی و در اواخر پاییز و فصل زمستان 

لبویی نیز از مهمانان کوچه های تهران بودند. 

چینی بندزنی
ظروف چینی گران بودند، بنابراین کسی که ظرف چینی اش 
می شکست، ارزش داشت که آن را بدهد »بند بزنند«. کسی که بند 
می زد، »چینی بندزن« نام داشت. او با باریکه های کوچک فلزی که 
بند نامیده می شدند، ماهرانه تکه های ظرف را به هم می چسباند. در 

آن زمان انواع و اقسام چسب های امروزی وجود نداشت. 
روزگاران  آن  زندگی کم سرعت  و  آن ها  یاد همه  راستی  به 

به خیر!

پی نوشت ها
1. چون این نوشتار براساس مشاهدات شخصی است، اگر قبل 
از دهه 1320 نیز بعضی از این خدمت رسانان دوره گرد در تهران 

وجود داشته اند نگارنده از آن  بی اطالع است.
2. بعضی افراد به این ظروف همدانی، ظرف »ِصقاله« می گفتند. 
كردن  صیقلی  و  دادن  صیقل  با  و  عربی  واژه  این  كه  می آید  به نظر 
به معنی براق كردن هم ریشه باشد. در زبان فارسی ضرب المثلی هم با 
این واژه داریم، وقتی می گویند »فالنی صقاله سگ را به روی خودش 
كشیده است« یعنی خیلی خسیس است. گویا وقتی تکه ای از لبه كاسه 

همدانی می پرید، از آن برای غذای سگ خانگی استفاده می كردند.
با  با قاف )ق( و هم  3. این واژه در فرهنگ فارسی معین هم 

غین )غ( آمده است. 
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از بهاري که استاد درگذشت، هفت سال گذشت. اما یاد و 
خاطرش همیشه با ماست. نوروز باستانی، همیشه برایمان با 
نام باستانی پاریزی گره خورده است. خط ممتد دید و بازدید 
پارسال  همین  گویی  دارد.  ادامه  هنوز  فراقش  در  نوروزی 
تا  پاریز  »از  مستند  کارگردان  میرهاشمی،  سیدجواد  که  بود 
پاریس«، تماس گرفت و گفت: »نمی خواهی در آخرین وداع 

با دکتر باستانی پاریزی شرکت کنی؟«
جاده،  وسط  از  خانواده  با  و  کردم  لغو  را  نوروزی  سفر   
راهی تهران شدیم و خاطرات شیرین دیروز به مثابه شیرینی 
بیمارستان مهر  به  آورد.  به ذهنم هجوم  کلمپه های کرمانی 
 ۱۳۹۳ بهار  در  شهر  گرفتیم.  تحویل  را  استاد  پیکر  و  رفتیم 
آوردیم.  تهران  دانشگاه  به  را  استاد  بود .  شده  سیاه پوش 
 8۹ یاد  به  سرخ،  گل  شاخه   8۹ با  داد  پیشنهاد  میرهاشمی 
بهار زندگی استاد، توسط خانواده ایشان، استادان، شاگردان و 
دوستدارانشان، دکتر باستانی پاریزی را از زیر مجسمه فردوسی 

)اهدایی پارسیان هند( بدرقه کنیم.
و  باشکوه  بدرقة  بود.  آرمیده  سرخ  گل  بستر  در  استاد 
استقبال بی نظیر اهالی فرهنگ و ادب و سیاست، آن هم در 
تعطیالت نوروزی، تشییع جنازه  را به دید و بازدید و تجدید 
و  گشاده رویی  با  باستانی پاریزی  کرد.  تبدیل  دوستان  دیدار 
دریادلی همیشگی اش در نوروز، از مردم سرزمینش پذیرایی 

می کرد؛ به درود و بدرودی.
سال  هفتمین  در  و   ۱400 نوروز  آستانة  در  اینک 
مهندس  با  گفتگویی  پاریزي،  باستاني  دکتر  استاد  درگذشت 
تقدیم  که  داده ایم  انجام  استاد(  )فرزند  باستانی پاریزی  حمید 

دوستداران استاد مي شود.

سال  فروردین  پنجم  برای  آیا  كه  بفرمایید   *
1400 برنامه خاصی جهت یادبود استاد دارید؟

امسال با توجه به شرایط پیش آمده که شاید از سال پیش 
داشت.  نخواهیم  گذشته  به شکل  مراسمی  باشد،  بدتر  هم 
چون در این گونه مراسم، نمی توان همه چیز را مراعات کرد. 
این  بیندازیم، چون شاید در  به زحمت  را  نمی توانیم عده ای 
مراسم مشکلی برایشان پیش بیاید. امسال نیز چون سال های 

گذشته، در روزنامه اطالعات آگهی یادبود می دهیم.

این هفت سال  از كارهای استاد در  * استقبال 
چگونه بوده است؟

علم  انتشارات  با  گذشته  همچون  پدر،  درگذشت  از  بعد 
انتخاب  را  آن  دکتر، خود  آقای مهدی علمی که  به مدیریت 
کرده بود، کار چاپ کتاب ها را ادامه می دهیم. از 66 عنوان 
کتابی که پدر دارند، به جز پنج یا شش عنوان که موضوع و 
و  شده  نقل  بعدیشان  کتاب های  در  به نوعی  آن ها  محتوای 
این سال ها  تقریبًا در  بقیه  به تجدید چاپشان نیست،  لزومی 
تجدید چاپ شده اند. طی این شش سال، 40 عنوان از کتاب ها 
تجدید چاپ شده است. برخی کتاب های تحقیقی و تصحیحی 
به مرور  است،  تاریخ  دانشجویان  و  استادان  موردنظر  که  هم 

چاپ خواهند شد. 

   حسن نيکبخت

در همین چندسال، دو کتاب »پیغمبر دزدان« و »از پاریز تا 
پاریس«، هر کدام سه بار و کتاب هاي »نای هفت بند« و »اژدهای 

هفت سر« و »یاد و یادبود«، هرکدام دوبار تجدید چاپ شده اند.

* آیا كتاب های تجدید چاپ  شده با كتاب هایی 
تفاوتی  می شدند،  چاپ  استاد  حیات  زمان  در  كه 

دارند؟
پدر برای چاپ مجدد هر کتاب، مطالبی اضافه می کردند 
که  را  کتابی  هر  هم  االن  می کردند.  اصالح  را  چیزی  یا 
یادداشت های  به  مراجعه  با  کنیم،  چاپ  تجدید  می خواهیم 
افزودن به  یا  نیاز به تصحیح  ایشان، چنان چه مطلب مهمی 
با  برای تجدید چاپ هم  را می کنیم.  کار  این  کتاب داشت، 
در  غلط نامه  و  مؤخره  یک  که  کرده ایم  توافق  علمی  آقای 

انتهای کتاب هایی که قرار است تجدید چاپ شوند، بیاید.
 همچنین در ابتدای کتاب، یک یادداشت اولیه می گذاریم 
و  مؤخره  به  مطالعه،  از  قبل  که  می خواهیم  خوانندگان  از  و 
غلط نامه مراجعه و کتاب را اصالح کنند. در یادداشت های پدر 
هم نگاه می کنیم، اگر یادداشت مهمی باشد که در چاپ های 
قبلی، نقل نشده باشد، آن را به انتهای کتاب اضافه می کنیم. 
است.  خودشان  کتاب های  به  ارجاعات  اصالح  بعدی،  مورد 
پدر در کتاب ها جابه جایی های زیادی انجام می دادند. لذا این 
بازبینی  را  ارجاعات  این  ما  نبود.  دقیق  مواردی  در  ارجاعات 

می کنیم و در غلط نامه، اصالح شده آن ها را می آوریم.
 در مورد ارجاع به کتب دیگران نیز ممکن است چنین 
اشتباهاتی باشد، اما تنها در مواردی که احیانًا اشتباه واضحی 
به چشم بخورد، سعی می کنیم آن را اصالح کنیم. مورد دیگر، 
نام نامه است که بازبینی و اصالح می شود و این کار به علت 
دقیق بودن، وقت زیادی می گیرد. برای همین شاید در اولین 
تجدید چاپ اصالح نشود، مثال کتاب »از سیر تا پیاز«، یک بار 
بدون اصالح نام نامه چاپ شده است، ولی برای چاپ بعدی، 

نام نامه را هم آماده کرده ایم.
 در موارد معدودی، فهرست مندرجات و صفحه ارجاعات 
آن ها  در چاپ جدید، همه  که  داشت  ایراداتی  عکس ها هم 
اصالح می شود. از آن جایی که پدر، سال وقوع حوادث را به 
دو شکل قمری و میالدی معادل آن ثبت می کردند، مواردی 
لذا  نشده اند.  ثبت  صحیح  سال ها  این  که  می خورد  به چشم 
اصالح  و  بازبینی  را  آن ها  موجود،  نرم افزارهای  به کمک  ما 
تا آن جایی که  بنابراین در تجدید چاپ هر کتاب،  می کنیم. 
می دهیم.  انجام  است  نیاز  که  را  اصالحاتی  تمام  می توانیم، 
چرا که این اشتباهات باعث دلزدگی و عدم اطمینان خواننده � 

به خصوص خوانندگان جوان � خواهد شد.

* شما به تنهایی این كارها را انجام می دهید یا 
كسی به شما كمك می كند؟

در  ولی  می زنم  استارت  من  کار،  شروع کننده  به عنوان 
هم  و  می کند  کمک  من  به  دره  خانم  همسرم  هم  کارها، 
من  با  اصالحات  و  بازخوانی  در  دور  راه  از  حمیده،  خواهرم 
روی  کار  مشغول  نفر  سه  ما  حاضر،  حال  در  دارد.  همکاری 

کتاب های پدر هستیم.

الکترونیك  كتابخانه  مورد  در  نظرتان   *
چیست؟

اگر بخواهیم سنتی نگاه کنیم، نمی توانیم با قافله جدید 
همراه شویم. آداب کتاب خوانی در دنیا دارد عوض می شود. با 
ناشر صحبت کرده ایم و امیدواریم وقتی تمام کتاب ها تجدید 
مجموعه  ناشر،  تحت نظارت  و  قانونی  به صورت  شد،  چاپ 
کتاب های الکترونیکی را تهیه کنیم و در اختیار عالقه مندان 

قرار دهیم.

صورت  به  دكتر  كتاب های  از  بسیاری   *
دست به دست  مجازی  فضای  در  غیرقانونی 
موضوع این  برای  فکری  ناشر،  و  شما   می شود. 

 كرده اید؟
کسانی که این کار غیرقانونی را انجام می دهند، حتی اگر 
از قوانین حق نشر، اطالع داشته باشند، به آن اعتقاد ندارند. 
فکر می کنم ناشر هم در این بازار بلبشو، حوصله درگیری با 

این افراد را ندارد.
ناشران از این موضوع خیلی دلگیرند. روزی برای کاری 
نزد یکی از ناشران مطرح کشور رفته بودیم.  ایشان گفتند: 
»من حدود هزار و خرده ای عنوان کتاب چاپ کرده ام و از 
و  شده اند  پرفروش  آن ها  سی تای  حدود  تنها  عناوین  این 
در  و  تکثیر  غیرقانونی  به صورت  من  کتاب های  متأسفانه 
بساطی های جلوی دانشگاه با قیمت نازل فروخته می شوند 

و این کار لطمه بزرگی به ناشران می زند.«

* آیا برنامه ای برای جمع آوری كارهای استاد، 
عکس ها  دست خط ها،  چاپ شده،  مقاالت  قبیل  از 
و صدای ایشان دارید كه آن ها را به نام استاد در 

فضای مجازی بگذارید؟
تا حال به چنین موضوعی فکر نکرده ایم. این کار احتیاج 
به تیم دارد که متأسفانه در حال حاضر آمادگی تشکیل آن  را 
را  ارزشمند  کار  این  باید  و  است  جالبی  ایده  ولی   نداریم. 

انجام بدهیم.

گفتگو

 نوروز باستانی به ياد  باستانی

گفتگو با مهندس حمید باستانی پاريزی
در  آستانۀ هفتمین سالگرد درگذشت پدرش
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داستان نامه اي که 
42 سال در راه بود!

روايتي خواندني از همسايگان کوچۀ هفت پیچ ایجاد  برای  قول هایی  استاد،  فوت  زمان  در   *
اقدامی  آیا  شد.  داده  قبیل  این  از  و  دانشگاه  كرسی 

صورت پذیرفت؟
فکر  اما  نداریم،  شده  احتماال  که  کارهایی  از  اطالعی  ما 
می کنم بالی روزمرگی موجب می شود که بسیاری از صحبت ها 

به فراموشی سپرده شود.

پدر  كارهای  از  تحقیق  به  نیاز  دانشجویی  اگر   *
داشته باشد، شما از او استقبال می كنید و كمك حال 

او هستید؟
بله، به شرطی که استادی کاردان باالی سر این دانشجو باشد،  

استقبال خواهیم کرد.

ایران«  داستان  به »خانه  و سیمین  * خانه جالل 
تبدیل شد. آیا برای »خانه تاریخ« شدن منزل استاد، 

پیشنهادی داشته اید؟
نه، کسی پیشنهادي نداده است. اگر پیشنهاد هم بشود، با 
توجه به شرایط جاری اجتماع، ما استقبال نمی کنیم. دو سال 
پس از فوت پدر، مسئوالن بنیاد دایرۀ المعارف اسالمی برای 
کردند.  تمایل  ابراز  بنیاد،  به  پدر  مدارک  و  کتاب خانه  انتقال 
از آن جا که من و خواهرم چندان اعتقادی به تداوم کارهای 
فرهنگی در ایران نداریم و فکر می کنیم این کارها قائم به ذات 
مسئوالن است و با هر تغییر و تحولی ممکن است کل موضوع 

فراموش یا لوث شود، با این نظر مخالفت کردیم.
کتاب هایی  عموما  ایشان،  کتاب خانه  کتاب های  عناوین   
است که در همه جا پیدا می شود، فقط تفاوت کتاب های پدر در 
فیش هایی است که خودشان از مطالب هر کتاب و در پشت 
همان کتاب برداشته اند و ممکن است در آینده از آن ها مقاله 
یا کتابی تهیه شود. از حدود هشت - نه هزار جلد کتاب ایشان 
امیدواریم  تا به حال حدود سه هزار جلد فهرست شده است و 

بقیه را هم فهرست کنیم.

خیابان  در  بودند،  شهردار  نجفی  آقای  که  پیش  چندسال   
کرمان کتاب خانه ای به نام باستانی پاریزی افتتاح کردند که من هم 
در آن مراسم حضور داشتم. به مسئوالن آن کتابخانه پیشنهاد دادم 
پیگیری کنید تا کتاب هایی را که پدر بیش تر از دو نسخه دارند و 
کتاب هایی را که الزم نداریم، برای استفاده عموم به آن کتاب خانه 
تقدیم کنیم. االن حدود سه سال از آن زمان می گذرد، ولی هیچ 
تماسی از سوی آن ها نداشته ایم. البته مطمئن نیستم که کتاب خانه 

هنوز به نام پدر باشد.

افتتاح  استاد  به نام  كتاب خانه ای  فرمودید   *
استاد،  به نام  مکانی  نام گذاری  برای  آیا  است.  شده 

پیشنهادی داشته اید؟
تا به حال چندبار این مسأله مطرح شده است. ابتد از انجمن 
شهرک غرب، این موضوع مطرح شد. یکی دو بار معاونان شهرداری 
و بخش فرهنگی آن، پیشنهادهایی داشتند. خودمان از چنین کاری 
اکراه داریم. من معتقدم مکانی که به نامی معروف و مشهور شده 
است، باید به همان نام معروف بماند. اگر کسی آن نام را عوض 
کرد، به اصطالح به او پدرآمرزیدگی می دهند. مثال پیشنهاد دادند 
که نام میدان صنعت را به باستانی پاریزی تغییر دهند. می دانید 
چندین ایستگاه اتوبوس و تاکسی این جاست؟ فکر می کنم اگر این 

نام عوض شود، به نام جدید لعنت می فرستند!

 البته قبل از انقالب در کرمان، خیابانی به نام پدر بود که پس 
از انقالب، نام این خیابان به مقداد بن اسود تغییر داده شد. پدر در 
مقاله ای به این امر اشاره کردند و نوشتند که نه این درست است 
و نه آن. البته دوباره اسم آن خیابان به باستانی پاریزی برگشت. 
خیابانی در منطقه شش شرق دانشگاه تهران به نام دانش است. 
به نام  را  آن  داده اند که  پیشنهاد  نام گذاری شهرداری  کمیسیون 

باستانی پاریزی کنند.
 به نظر من همان اشکاالتی که در مورد نام گذاری گفتم، در 
این مسأله هم هست. من پیشنهادی به امور فرهنگی شهرداری 
دادم و گفتم شما به  دنبال عوض کردن نام مکانی نباشید، بیایید 
افرادی که مورد  گذر فرهنگ را که در باغ کتاب هست، به نام 
نمی دانم  ندارد.  هم  مدعی  من،  به نظر  بگذارید.  هست  نظرتان 

اقدامی کرده اند یا خیر.

* در مورد آثار منتشرنشده پدر بفرمایید.
پدر مطالب و دست نویس هایشان را در پرونده های جداگانه ای 
آن ها  بین  باید  منطقی  رابطه ای  من  به نظر  که  می داشتند  نگه  
باشد. ما تاکنون موفق به بازبینی و مرتب سازی حدود ۱0درصد 
از دست نوشته های ایشان شده ایم. قسمت بازبینی شده را اسکن 
هم کرده ایم. شاید خودخواهی باشد، ولی ما عالقه داریم مدارک 
بازمانده را فقط خانواده او بازبینی و مرتب کنند. فرصت مرتب 
کردن اتاق پدر، صرفا در دوره های مسافرت تابستانه ایشان به 

خارج پیش می آمد.
 موقعی که ایشان باز می گشتند، مرا دعوا می کردند که چرا این 
کار را کرده ام و نظم کارهاشان را به هم زده ام. البته حق داشتند، 
مطالب،  منطقی  بستگی  بدون  و  نامرتب  پرونده های  عمده  چون 
آن هایی است که ما به خیال خود مرتب کرده بودیم. فعاًل مجموعه 
نامه های مرحوم جمال زاده به پدر را مرتب کرده و به آقای علی 
دهباشی داده ایم. این نامه ها توسط ایشان خوانده شده و دارند روی 

آن ها کار می کنند و قرار است به صورت کتابی منتشر شود.

درگذشت  از  پس  و...«  با همند  »كوه ها  كتاب   *
استاد منتشر شد. در مورد آن كمی صحبت بفرمایید.

آخرین  کشید.  طول  زیادی  مدت  کتاب،  این  شدن  آماده 
نسخه اصالح شده آن در زمستان ۱۳۹2 به ایشان داده شد. این 
تا زمانی  پدر و  از فوت  بود. پس  نام نامه  استخراج  آماده  نسخه 
که نبودن ایشان را باور کردیم، چند ماهی طول کشید. پس از 
آن، برای انتشار کتاب اقدام کردیم. یکی از شاگردان پدر به نام 
کمک  ما  به  آن  نام نامه  تهیه  و  کتاب  این  برای  روشن،  خانم 

زیادی کردند.
کردیم؛  یادداشت ها جستجو  در  نداشت.  مقدمه  کتاب  این   
سه چهار خط دست نویس از ایشان پیدا و در ابتدای کتاب چاپ 
از دست خط  بعد من و حمیده مقدمه ای نوشتیم و پس  کردیم. 
آماده سازی  در  ما  تجربه  اولین  چون  آوردیم.  کتاب  در  پدر 
بعدی،  چاپ  در  که  دارد  زیادی  ایرادات  بود،  چاپ  برای  کتاب 
و  دوستان  که  ماست  شانس  از  البته  می کنیم.  اصالح  را  آن ها 
عالقه مندان به پدر، پس از مطالعه کتاب های ایشان، اشتباهات 
 و مواردی را که می بینند، به ما اطالع می دهند تا در چاپ بعدی 

اصالح شود. 
در مورد جلد این کتاب باید بگویم که پدر، عکس های مختلفی 
برای پشت جلد جمع آوری کرده بودند  که ما با مشورت هم و با 
توجه به نام و موضوع کتاب، یکی از آن ها را انتخاب کردیم. این 
باالی۱000نسخه  تیراژ  آخرین کتاب هایی است که  کتاب جزو 
دارد. بعد از آن، تیراژها خیلی کم شد. به جز این مورد، سه کتاب 
»هشت الهفت«، »حضورستان« و »سایه های کنگره«، سال های 
زیادی بود که توسط ناشر قبلی تجدید چاپ نشده بودند که طی 
نامه ای به ارشاد و ناشر این کتاب ها، آن ها را آماده و تجدید چاپ 
کردیم و البته کتاب »تن آدمی شریف است« نیاز به بازبینی و 

تکمیل دارد و امید داریم بتوانیم از پس آن برآییم.

* آیا صحبت ناگفته یا مطرح نشده ای براي تکمیل 
این گفتگو مانده است كه بفرمایید؟

سال نو را به همه تبریک گفته و آرزوی تندرستی و شادکامی 
برای شما و همه ایرانیان دارم.

عکس ها از: سید جواد میرهاشمی

روایت اول
از کورس سرهنگ زاده نداشتیم. به  هیچ رد و نشانی 
بهانه فیلم »از پاریز تا پاریس« که به زندگی و آثار دکتر 
پرسید:  می یافتم.  را  او  باید  می پرداختم،  پاریزی  باستانی 
خاطرات  و  ماجرا  کردم؟«  فوت  و  نیستم  ایران  »نگفتند 
زیادی در همان دیدار اول رقم خورد. کورس سرهنگ زاده، 
متولد کوچه هفت پیچ و همسایه دکتر، دست خطی را آورد 
که سال ها نزدش مانده بود. با دیدن تاریخ و امضای عماد 
نامه  دهه  چند  سال!   42 شدم،  متحیر  )شاعر(  خراسانی 
نداشته  رفتن  دل  و  پا  نامه رسان  است،  نرسیده  به مقصد 
کورس  نامه  پاکت  روی  بر  نبوده؟  دسترس  در  گیرنده  یا 
استاد  جناب  محترم  کرد:»حضور  مرقوم  سرهنگ زاده 

باستانی پاریزی )همدهی و مخلص و دوستدار قدیمی(!«
به خانه، همکارم تصنیف »نامه رسان  برگشت  راه  در 
این  و می گفت:  به مطایبه می خواند  را  دیر شد«  نامه من 
هم آهنگ پس زمینه فیلم! گفتم: این زمانی معنی می دهد 
از  گیرنده  این که  نه  است،  نامه ای  چشم انتظار  کسی  که 

فرستنده و محتوای نامه بی خبر.
روایت دوم

سال ۱۳88 در فضای سیاست زده شهر و دانشگاه، نامه 
را در حین فیلم برداری تقدیم استاد کردم و شرح ماجرا را 
را  کورس  بود  »خوب  گفتند:  و  زدند  لبخندی  گفتم.  باز 
نفرستادند دنبال قابله!« شعر عماد خراسانی را زمزمه کرد 

و سپس فاتحه ای...
در  و   ۱400 باستانی  نوروز  به میمنت  شعر  آن  اینک 
هفتمین سالگرد درگذشت »فرزند کوچه هفت پیچ«، پس 

از 58 سال، تقدیم دوستداران ایشان می شود:

 سيدجواد ميرهاشمي
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واژه  از  پس  که  چیزی  اولین 
به  هفت سین  سفره  تداعی  و  عید 
ذهن بسیاری از ما خطور می کند، 
و  القلوب  مقلب  »یا  زیبای  دعای 
یا  النهار،  و  مدبراللیل  یا  االبصار، 
حول  االحوال،  و  الحول  محول 
و  است  الحال«  احسن  الی  حالنا 
می خواهیم  خداوند  از  دعا  این  در 
این  آن چه  اما  کند،  نزدیک  حال  بهترین  به  را  حالمان  تا 
روزها بیش از هرچیزی در سطح شهر و در میان شهروندان 
هویداست، حال نه چندان خوبی است که از پشت ماسک های 

چندالیه شان هم پیداست. 
میان دوستان و حتی خانواده،  در  یا  روزها در شهر  این 
به ندرت صدای خنده های از ته دل شنیده می شود، آدم ها این 
روزها با کوچک ترین مسأله ای از جا درمی روند و چالش های 
شاید  می کنند.  ایجاد  اطرافیانشان  و  خود  برای  فراوانی 
گفتگو های دو نفره یا چند نفره مان گویای این امر باشد که 

حال عمومیمان خوب نیست.
در نظر داریم به زودی در ضمیمه جامعه روزنامه اطالعات، 
بخش تازه ای داشته باشیم برای این که حال خوب را در میان 
ترسیم  زیبا  گونه ای  به  را  زندگی  رسم  و  دهیم  رواج  مردم 
کنیم. گپ و گفت زیر، حسن مطلع و عیدانه ماست پیشکش 

یک سال همراهیتان.
صدیق قطبی، شاعر و نویسنده در حوزه دین، ادبیات و 
عرفان است. او راهکارهای گوناگونی برای دستیابی به حال 

خوب دارد که در ادامه با آن همراه می شوید.  

افتاده كه عموما حالمان  ما  برای  اتفاقی  * چه 
خوب نیست و هنگامی كه به هم می رسیم گویا هیچ 
اتفاق خوشایندی برای بازگو كردن نداریم. از نگاه 

فلسفی چگونه می توان این امر را تشریح كرد؟
حال خوب، بستگی به تفسیر ما از زندگی و وقایع دارد؛ 
اگر امکانات، دارندگی ها و مؤلفه های سنجش پذیر بیرونی را 
نسبت به 50 سال پیش بررسی کنیم، شاید بگوییم وضعیتمان 
بهتر شده اما تفسیر ما از زندگی به صورت مستقیم با رسانه ها 
روزها  این  رسانه  است.  خورده  گره  جهانی شدن  روند  و 
امکان مقایسه را فراهم آورده، یعنی اگر شما در یک ساختار 
به چشمتان می آید،  بیش تر  بودن  معیوب  این  باشید  معیوب 
زندگی  ناکارآمد،  و  معیوب  در یک ساختار سیاسی  اگر  مثال 
زیرا  شد،  خواهد  سخت تر  شما  برای  فضا  این  تحمل  کنید 
تشریح  شما  برای  را  حکومت ها  و  سیستم ها  انواع   رسانه ها 

می کنند.

حول حالنا الی احسن  الحال
آهستگی و معناداری، نیاز انسان امروز 

تبادل  از  حجم  این  با  و  جهانی  دهکده   این  در  لذا   
میزان  در  امور،  سنجش  و  مقایسه  امکان  وجود  اطالعات، 
رضایت یا عدم رضایت شما از زندگی و حال خوب یا ناخوبتان 

اثرگذار خواهد بود.
شتاب زندگی نکته دیگری است که بر حال ناخوب ما مؤثر 
است. در زندگی امروز به اقتضای شهر نشینی یا صنعتی شدن، 
زندگی  در  بیش تری  ارزش  سرعت،  و  شتاب  به نام  عناصری 
و  فرزانگان  که  می رسد  به نظر  سویی  از  کرده اند.  پیدا  انسان 
دیده وران معنوی به این موضوع قائل بودند که ما برای چشیدن 
مزه زندگی، نیاز به آرمیدگی، قرار و آهستگی داریم. البته باید 
بر  و  جهانی اند  عوامل  این  تمامی  که  کرد  توجه  نکته  این  به 
همگان اثر دارند. در زندگی ایرانیان می توان از عوامل محلی و 
بومی تر هم سخن گفت که ساکنان این مرز و بوم با آن دست 

به گریبانند و همین عوامل بر حال ناخوب آن ها اثرگذار است.

* پس آگاهی حال انسان امروز را بهتر نکرده است؟
با  اطالعات  به  دسترسی  سهولت  آگاهی،  از  منظور  اگر 
کمترین هزینه و درواقع امکان دسترسی بیش  تر به اطالعات 
باید  است.  نکرده  بهتر  را  انسان  نه، حال  زعم من  به  باشد، 
اول مرادمان را از آگاهی مشخص کنیم. البته نفس این مدعا 
حالمان  ایرانی ها  ما  یا  و  ندارد  خوبی  حال  امروز  انسان  که 
خوب نیست باید سنجیده شود تا روشن شود چقدر به واقعیت 
نزدیک است. ما نباید دچار این کلیشه شویم که انسان امروز 
بی معناتر از انسان دیروز شده است یا حال او بدتر از انسان 
یا  اندیشه وران، در سده ها  برخی   تعبیر  به  زیرا  است،  دیروز 
ده ه های قبل، ابزارهای سنجش درستی در اختیار انسان نبوده 
و  افسردگی  میزان  همچون  مسائلی  درباره  بتواند  دقیق  که 

عدم رضایت اظهار نظر کند. 
این روزها به دلیل دسترسی به اطالعات بیش تر، سیاهی ها 
بیش تر به چشم انسان می آید و با توجه به این مو ضوع، من 
اخیر،  دهه های  انسان  گفت  بشود  که  نیستم  مطمئن  هنوز 
این  دارد.  بهتری  زندگی  وضع  یا  است  ناراحت تر  و  ناشادتر 
خطر وجود دارد که ما دچار نوستالژی گری شویم و بگوییم 
هرچه در گذشته بوده بهتر است. این تفکر به تعبیری خیانت 
را  گذشته  می کند  تالش  ما  حافظه  زیرا  هست،  هم  حافظه 
زیبا تر جلوه دهد و اگر همین طور ذوقی و استحسانی به مسأله 
نگاه کنیم حافظه مان به ما القا می کند که گذشته بهتر بوده 
است و هرچه به قبل تر بازگردیم گذشته برایمان حسرت  آورتر 
و  نوستالژی زدگی  این  نیستم  مطمئن  و  است  دلپذیرتر  و 
گذشته گرایی که در ما ایرانیان شدت بیش تری هم دارد چقدر 

قرین واقعیت است. 
مثال این روزها از بی اخالقی بسیار شنیده می شود، گویا 
قرائنی  و  شواهد  اما  است  بوده  اخالقی تر  گذشته  در  انسان 
یا  زنان  دارد که در گذشته، حقوق کودکان، حیوانات،  وجود 
حقوق  این  امروزه  و  داشته  وخیمی  وضعیت  بسیار  زندانیان 
نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. لذا می توان در برخی 
از گزاره های رایج تردید کرد. در مجموع نسبت به این ایده 
که حال انسان امروز نسبت به چند دهه اخیر بدتر شده تردید 
دارم ولی این که انسان امروز ضریب چشمگیری از نارضایتی 

و حال بد را تجربه می کند مسجل و روشن است.

* شاید داشته های انسان امروز، سنجه ای برای 
نمی توان  قاعدتا  و  باشند  او  نارضایتی  و  رضایت 
امکانات دنیای امروز را با گذشته مقایسه كرد. با 
توجه به این شرایط چه نسخه ای می توانیم برای 

ایجاد حال خوب در آدم ها ارائه كنیم؟

زیرا  است،  سهمناک  نوعی  به  شاید  و  مهم  سؤال  این 
نمی کنیم.  توصیف  و  تجویزیم  مرحله  در  ما  زمینه  این  در 
انگیزشی،  کتاب های  بازار  که  گفت  باید  مقدمه  به عنوان  اما 
و  سایت ها  کتاب ها،  است.  داغ  بسیار  شادکامی  و  موفقیت 
شبکه های گسترده ای وجود دارند که مباحثی مانند شاد بودن 
یا موفق بودن را رواج می دهند. در این زمینه مراقبتی دوسویه 
الزم است. اول این که در دام مدها و روّیه های رایج نیفتیم 
و تصور نکنیم چون ایده ای همه گیر است و خریدار دارد پس 
باید آن را تکرار کنیم و به آن  لزوما صحیح است و ما هم 

عمل کنیم.
خطر دوم، مخالفِت بی جهت است. گاهی ما فکر می کنیم 
چون نخبه، متفاوت یا روشنفکریم باید ساز مخالف بزنیم و 
بگوییم آن چه عامه مردم یا قشر کثیری از آن ها می پسندند 
سخیف یا بی ارزش است. ما باید فارغ از اقبال و ادبار عمومی 
و  فراگیر  ایده   یک  بسا  چه  بسنجیم.  را  آن  اندیشه،  یک  به 

پذیرفته شده، واقعا کارآمد باشد و بتوان به آن تکیه کرد.
که  چیست  خوب  حال  اصال  که  این جاست  مهم  سؤال 
ما بخواهیم برای بهبود آن توصیه و تجویز کنیم؟ شاید در 
نتوان یک  و  باشد  نداشته  اجماعی وجود  و  وفاق  زمینه  این 
تعریف بی چون و چرا یافت. برخی معتقدند حال خوب یک امر 
درونی است و اگر فردی خودش اذعان کند که حال من خوب 
است، شما نمی توانید بگویید نه حال تو خوب نیست، زیرا با 
معتقدند  دیگر  برخی  نیست.  همخوان  ما  سنجه های  و  مبنا 
باشد  داشته  خوبی  حال  خودش  به گمان  کسی  است  ممکن 
نباشد.  خوب  حالش  روان،  مؤلفه های سالمت  براساس  ولی 
داوری  معتقدند  و  دارند  بینابینی  معیار  یک  دیگر  گروهی 
بررسی  باید  آن  کنار  در  و  است  مهم  خودش  درباره  فرد 

روان شناسان  الگوهای  به  چقدر  فرد  این  زندگی  کرد 
نزدیک  سعادتمندانه  زندگی  درباره  اخالق  فالسفه  و 
است. این گروه سعی دارند توازنی بین مؤلفه های عینی 

و ذهنی برقرار کنند. 
این  به  من  شخصی  پاسخ   

حال  که  است  آن  سؤال 
فرد  برای  زمانی  خوب، 

ایجاد می شود که 
زندگی اش  در  او 
س  ح���س����ا ا

داشت�ه  معن�اداری 
باشد و شاید بتوان 
خصیص�ه  ای�ن  از 

مهم تری�ن  به عن�وان 
یاد  مؤلفه زندگی خوب 

کرد. 
این جاست که  دیگر  سؤال 

چیس�ت؟  زندگ�ی  معن�ای 
معنای زندگی را می توان 
ارزشمندی  احساس  در 

جست.

 
احساس  این که 

تک�اپو ه���ا  کنی���م 
و روزم�رگ�ی هایم�ان بیه���وده 

نیس��ت، واج��د ی�ک ارزش اس�ت و 
حال  ایجاد  می تواند سبب  امر  همین  است.  ارزشمند  زندگی 

خوب در انسان و حس معناداری در زندگی او شود. 
شاید بتوان گفت معناداری زندگی، مستلزم باور به نوعی 
به سوی  ما در حال حرکت  زندگی  یعنی  است.  غایت مندی 
یک مقصد خوب و مطلوب است و این گونه نیست که نتوان 
جاده ای  در  من  گویی  بود.  متصور  آن  برای  عاقبتی  و  آخر 
حرکت می کنم که مقصد خوبی در انتظارم است. به طورکلی 
ارزشمندی  با احساس معناداری و  می توان گفت حال خوب 

خود و زندگی انسان شکل می گیرد.

گفتگو

 مينا حيدری
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و  توقیف  تحت  که  زندانی  یک  حال  به  می شود  مثال 
ارزشمندی  احساس  درونش  در  اما  است،  بیرونی  تحقیرهای 
ارزشمندم و راهی که  ایمان رسیده که من  این  به  می کند و 
پیش گرفته ام در مسیر تباهی نیست و علی رغم این که بابت 
انتخاب هایم هزینه هم پرداخت می کنم اما زندگی من ارزشمند 
است، غبطه خورد، زیرا او به درک معنای زندگی رسیده است. 
که  شادم  بگوید  که  است  این  خوب  حال  می داند  او 
و  ارزشمند  آن قدر  من  چشم  به  زندگی  این  و  آمدم  به دنیا 
دوست داشتنی هست که از به دنیاآمدنم راضی باشم و اگر مرا 
مخیر می کردند تا به عرصه وجود بیایم یا نه، می گفتم آری. 
هزار بار دیگر  هم اگر این سؤال از من شود می گویم آری. 
حال خوب زمانی رخ می دهد که انسان با تمام وجود بگوید 
چه خوب که من زنده ام یا خوشحالم از این که هستم و لذا با 
این تعبیر به نظر می رسد بسیاری از انسان ها این گونه نیستند و 

شاید مثل خیام بگویند: گر آمدنم به خود بودی نامدمی.

با  اسالمی  فلسفه  منظر  از  انسان  معناداری   *
معناداری انسان در فلسفه غربی قابل قیاس است 
یا می توان در این زمینه نگاه التقاطی داشت، مثال 

اندیشه نیچه را با اندیشه عالمه مقایسه كرد؟
در  ظاهرا  التقاطی گری  یا  التقاط اندیشی  التقاطی،  واژگان 
عرصه اجتماعی و تداول زبانی یک بار منفی پیدا کرده اند. به 
یک معنا اگر اندیشه هایی را که از جغرافیای خاصی روییده اند 
و با هم نسبت خاصی ندارند به ضرب و زور کنار هم بنشانیم و 
به هم چسب بزنیم قطعا باهم جفت نمی شوند، زیرا مجموعه ای 
همچنین  چیده ایم.  هم  کنار  را  ناسازگار 
اگ��ر مجموع��ه ای از ان�دیش�ه ه�ای 
تن�اق��ض  باه�م  ک�ه  ن�اس�ازگ���ار 
کن�ار ه�م  در  دارن�د  منطق�ی 
نتیج��ه  به  باز هم  قرار دهیم 
نم�ی رسی��م،  مطل��وب 
را  عقالنی��ت  زی�را 
مهم ترین  به عنوان 
ش��رط س�ازگ�اری 
از دس�ت  درون��ی 

داده ایم. 

 
اگر  لذا 
قرار باش�د 
اندیش�ه عالمه 
که  را  نیچ�ه  و 
تناق��ض  باه�م 
منطق�ی دارند کنار 
این که  با  بنشانیم،  هم 
ظاهر زیبایی دارد و ممکن 
چقدر  بگوین�د  دیگران  است 
پذیرا و گشوده است اما در واقع 
گرد  هم  کنار  را  پریشان  مجموعه ای 

آورده ایم و این نگرش از عقالنیت به دور است. 
اما در نگاهی دیگر، اگر التقاطی گری به این معنا باشد که در 
برابر رهیافت ها و تجارب بشری گشوده باشم و هرجا که حقیقت 
است جانب آن را بگیرم و برایم اهمیت نداشته باشد که این اندیشه 
مربوط به دوران سنت است یا تجدد، مربوط به شرق است یا غرب و 
فارغ از زمان و مکان، هرچیزی که حق، درست و کارآمد باشد من در 
برابرش پذیرا و گشوده هستم، این باعث می شود ما دچار فروبستگی 
نشویم و همچنین در برابر سنت های کهن دینی و فرهنگی نخوت 

و بی اعتنایی نداشته باشیم و نگوییم این ها کهنه اند.

و  ندارد  اهمیتی  گشوده  انسان  برای  تازگی  و  کهنگی 
پذیرا مهم  انسان  برای  اندیشه  به یک  اقبال عمومی  میزان 
نیست. مثال او کتابی را که همه می خوانند مبتذل یا سطحی 
گشودگی  به معنای  را  التقاطی گری  اگر  لذا  نمی داند؛  زرد  و 
در برابر حقیقت و کارآمدی بدانیم، چیز خوبی است، اما اگر 
و  متناقض  اندیشه های  چسباندن  به معنای  را  التقاطی گری 

ناسازگار در نظر بگیریم معقول نیست.

* آیا دین گروی یا دین باوری برای داشتن حال 
خوب مفید است؟ 

قرار  اگر  و  است  جدال آمیز  بسیار  حوزه  این  در  بحث 
دین  روان شناسی  از  باید  بگوییم  سخن  زمینه  این  در  باشد 
روان شناسی  در  مثال  ببریم،  بهره  اجتماعی  روان شناسی  و 
زندگی  دینداران  واقعا  آیا  که  می شود  بحث  این باره  در  دین 
معنادارتری را تجربه می کنند یا کم تر خودکشی می کنند و این 
مورد  فلسفی  و  تجربی  پسینی،  پیشینی،  به نحوه  موضوعات 

ارزیابی قرار می گیرند.
اگر از دین به عنوان نوعی معنویت سخن بگوییم، می شود 
گفت انسان هایی که نگاه معنوی تری دارند احساس ارزشمندی 
معنوی  انسان های  می کنند.  تجربه  زندگی  در  را  بیش تری 

می توانند خوش بینانه تر به جهان نگاه کنند.
جان هیک، فیلسوف دین، می گوید یکی از وجوه اشتراک 
در میان همه ادیان، یک خوش بینی کیهانی است. به تعبیر 

آن ها گویا واقعیت نهایی، خیر و رأفت است.
به قول مولوی، نه که هر چه در جهان است نه که عشق 
جان آن است، یعنی جان هستی، عشق است و این نگرش 
باعث  که  شد  خواهد  کیهانی  خوش بینی  نوعی  ایجاد  سبب 
می شود احساس کنیم علی رغم همه جراحت ها و زخم هایی 
که در زندگی برداشته ایم زندگی ارزشمندی داریم. لذا از این 
انسان کمک  در  بروز حال خوب  به  معنویت می تواند  جهت 

کند. 
اما تأکید می کنم نه لزوما دین داران همگی معنوی اند نه 
رابطه  ظاهرا یک  و  دین دارند  معنوی همه  انسان های  لزوما 
دارد.  وجود  مقوله  دو  این  بین  من وجهی  خصوص  و  عموم 
از  از پوسته دین گذر کرده اند و  یعنی دین دارانی هستند که 
سطح تعصبات و جزم اندیشی ها گذشته اند و به گوهر دین و 
الیه زیرین آن پی برده اند، قطعا این نوع دین داری در حال 

خوب آن ها مؤثر است.  
 در مقابل عده ای هم هستند که آن ها را با دیگران در 
ستیز، جدال و نزاع قرار داده و حال آن ها را بد کرده است. 
این نوع  از دین داری به افراد، احساس گناه و خشونت تزریق 
می کند، لذا این امر بستگی به نوع دین داری افراد دارد. البته 
زندگی  عاشقانه  و  معنوی  که  هستند  انسان ها  از  بسیاری 

می کنند اما نام دین بر زبانشان نیست.
دین داران  این ها  مسیحی،  متألهان  از  برخی  به تعبیر 
به  اگر  اما  دین داریم،  ما  نمی گویند  اسم  به  یعنی  بی نامند، 
این ها  واقعی  دین د اران  درمی یابیم  کنیم  نگاه  دین  حقیقت 

هستند. 
رسومات،  و  رسم  همین  دین  از  منظورمان  اگر  بنابراین 
عادات و ظواهر باشد تأثیری ندارد اما اگر منظورمان حقایق 
است،  مؤثر  خوب  حال  ایجاد  در  قطعًا  باشد  دین  معنوی 
این همه قرن دوام  این حقایق معنوی  بدون  ادیان  بسا  چه 

نمی آوردند. 

دین  كه  انگاشت  این گونه  می توان  پس   *
سپری است كه انسان را در مقابل تهدید كننده های 

معنایی حفاظت می كند؟
بله، البته منظورمان دین داران معنوی است. زیرا کسانی 
که از دین فقط به التزامات بیرونی، مسائل ظاهری و فقهی 
بدون  هم  معنایی  لحاظ  از  عموما  بسنده  می کنند  دین 

پیشتوانه اند و از اقسام بی معنایی رنج می برند.

* مهم ترین تهدید زندگی انسان امروز چیست؟
مارتین بوبر، فیلسوف اتریشی، کتاب مشهوری دارد به 

نام »من و تو«. 

او در این کتاب توضیح می دهد انسانی که جهان را فقط 
به مثابه شیء تجربه می کند و رابطه اش با همه چیز رابطه  ای 
نقطه ثقل  و  هستی  مرکز  را  خودش  یعنی  است،  شیء وار 
انسان  یک  ندارد،  جهان  در  تویی  دیگر  و  می داند  هستی 
حقیقی نیست. برای او همه »آن« هستند. همه چیز باید در 
خدمت  و به کام او باشد، جهان باید به ساز او برقصد، این 

انسان از انسانیت تهی شده است.
زندگی  در  که  تهدیدی  بزرگ ترین  می کنم  فکر   
در  »تویی«  نتوانیم  که  است  این  شود  ما  متوجه  می تواند 
حصار  از  آن که  برای  شود  بهانه ای  که  کنیم  پیدا  زندگی 
ترک را  خود  پیله  و  بیاییم  بیرون   خودخواهی هایمان 

کنیم. 
این که من همه چیز را چون شیء ببینم و بخواهم صاحبشان 
شوم و آن ها را برای امیال و آمال خودم به خدمت بگیرم، در 
 واقع مهم ترین تهدیدی است که برای انسان می توان متصور

بود. 
شاید به زبان ساده بتوان گفت مهم ترین تهدید انسان 
این است که نتواند عاشق شود. به تعبیر فئودور داستایوفسکی 
از  ناتوانی  رنج  »دوزخ،  کارامازوف،  برادران  مهم  رمان  در 
یک  می دارید،  دوست  که  کسی  است.«  داشتن  دوست 
شیء نیست، یک  »تو« است که شما به سوی آن گشوده 
 می شوید و دیگر به فکر تصاحب او، اعمال قدرت و زور بر او

نیستید. 
از  کردن  نظر  می گوید: »عشق،  صرف  کوندرا  میالن 
اِعمال قدرت است، لذا این خطر انسان ها را تهدید می کند 
که نتوانند تجربه عشق داشته باشند، از این طریق که نتوانند 
تجربه  »من و تویی« داشته باشند«، حافظ می گفت: »عاشق 
شو ورنه روزی کار جهان سرآید/ نا خوانده نقش مقصود ا ز 

کارگاه هستی.« 
کند،  پیدا  زندگی  در  تو  یک  نتواند  که  کسی  واقع  در 
که  دارد  تعبیری  شمس  می ماند.  محروم  عشق  تجربه   از 
می گوید من آبی بودم که دور خودم می چرخیدم، راهی برای 
حرکت نداشتم و داشتم گنداب می شدم و وجود موالنا بر من 
ضربه ای زد و این آب به جریان افتاد، اکنون می روم خوش 
بر  بود و داشت می گندید  راکد  آبی که  این  تازه و خرم،  و 
اثر ضربه   یک تو که همان موالنا بود این من را به حرکت 

در آورد. 
به نظر می رسد بزرگ ترین خطر برای انسان همان است 
که همه فرزانگان و عارفان به نحوی به ما تذکر داده اند و آن 

هم اسیر شدن در پیله خویشتن است. 
در اثر ناتوانی از دوست داشتن و ناتوانی از ارتباطات من 
و تویی، انسان در دام خود گرفتار می شود. در دنیای امروز 
دارند و همه چیز  بسیار مهمی  اقتصادی نقش  نهاد های  که 
بر مدار مصرف، توزیع و رقابت و بازار می چرخد و در واقع 
مکانیزم بازار بر همه چیز غالب شده است، این خطر روابط 
انسانی را هم تهدید می کند. در این نگرش ما حتی خدا را 
برای  دیگر  بزرگ  تهدید  یک  این  و  می کنیم  مصرف  هم 

انسان است. 

* حکمت اصلی زندگی ما از نگاه اندیشه ورزان 
معنوی چیست؟

من  اگر  داشتن.  دوست  هنر  پرورش  می کنم  گمان   
بتوانم  باشم و همچنان  محصور در مشکالت و مصیبت ها 
همچنان  دارم،  نگاه  زنده  خودم  در  را  داشتن  دوست  هنر 
است  ممکن  کنم.  پیدا  درونی  بهشت  به  راهی  می توانم 
ببینند شک  را  روزگار  بدعهدی  و  وقتی جفا، خیانت  آدم ها 
تباهی  عامل  عشق،  با  زندگی  بگویند،  خود  با  و  کنند 
گم  را  زندگی  حکمت  قطعا  برسیم  این جا  به  ما  اگر   است. 

کرده ایم. 
هر انسانی باید به هنر دوست داشتن آراسته شود، زیرا 
سعادتمندی انسان در گرو آن است و اگر در حین بحران های 
فردی و اجتماعی از این هنر استفاده کنیم، به مقصد خواهیم 

رسید. حافظ می گوید: 
صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل

 جانب عشق عزیز است فرو مگذارش!
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است  این  پرورشي ها  و  آموزش  دغدغه  حاضر،  حال  در 
و  تبلت  به  دانش آموز  میلیون  چهار  تا  نیم  و  سه  بین  که 
آموزش هاي مجازي دسترسي ندارند. سؤال من این است آیا 
دغدغه آموزش و پرورش، رساندن تبلت به دانش آموزان است؟ 
اصال فرض را بر این بگذاریم که این چهارمیلیون تبلت تهیه 
این است که  به دست دانش آموزان هم رسید. موضوع  شد و 
آیا در این صورت، مشکل آموزش و پرورش حل خواهد شد؟ 
بازگشته ایم.  کرونا  از  پیش  شرایط  به  دوباره  ما  که  حالي  در 
به  تبلت  رساندن  آیا  که  بپرسیم  خودمان  از  شجاعانه  باید 
دانش آموزان، مسأله اصلي آموزش و پرورش است؟ پاسخ من 

این است که مسأله هست، اما مسأله اصلي نیست. 
ما  مدارس  درصد   40 تا   ۳0 که  مي شود  اعالم  آمارها  در 
نیازمند بازسازي فوري هستند. باز هم در این جا یک سؤال مطرح 
مي شود که آیا مسأله اصلي نهاد آموزش و پرورش ما بازسازي و 
نوسازي مدارس است؟ پاسخ من این است که حتما بازسازي و 
نوسازي مدارس یکي از مهم ترین مسائل آموزش و پرورش است، 

اما باز هم مسأله اصلي نیست. پس مسأله اصلي چیست؟ 
یکي از رؤساي مناطق آموزش و پرورش شهر تهران برای 
خیرین  از  یکي  از  تقدیر  براي  را  ما جشني  که  کرد  تعریف  من 
برگزیده  دانش آموزان  از  تعدادي  کردیم.  برگزار  مدرسه ساز 
استعدادهاي درخشان و بچه هاي نخبه هم در سالن حضور داشتند. 
باید واکنش شنوندگان،  قاعدتا  نواخته شد،  ایران که  سرود ملي 
ایستادن و اداي احترام باشد، اما تعدادي از همین بچه هاي نخبه، 
تشخیص ندادند که این سرود چیست و اصال از جاي خود بلند 
نشدند. خّیر مدرسه ساز رفت و بازوهاي تعدادي از آن ها را گرفت 

و خواست که به احترام سرود ملی کشورشان بایستند! 
پس ما مدرسه مي سازیم، تبلت تهیه مي کنیم، اما رضایت 
و  آموزش  به  اختصاص یافته  بودجه  از  من  نمي شود.  تولید 
چرا  که  است  این  من  صحبت  اما  نمي کنم،  دفاع  پرورش 
علي رغم تزریق همین بودجه، زحمات معلمان، هزینه والدین 
والدین،  علوم تربیتي،  کارشناسان  معلمان،  هزینه ها،  دیگر  و 
رسانه ها و تحلیلگران جامعه از آموزش و پرورش ناراضي اند؟ 
به مسأله  نهاد مدرسه هستیم که  در  تغییري  نیازمند چه  ما 

اصلي آموزش و پرورش پاسخ دهد؟ 
این جاست که به اعتقاد من فراز و فرود مدیریت ها در آموزش و 
پرورش پس یا حتي پیش از انقالب، توفیق، عدم توفیق یا موفقیت 
نسبي آن ها بستگي به این داشته که چقدر توانسته اند از مسائل 

آموزش و پرورش تبیین درستي داشته باشند؟ 
شما گزارش عملکرد وزراي مختلف آموزش و پرورش اصالح طلب، 
اصولگرا و معتدل دولت ها را بررسي کنید. به هنگام ارائه گزارش، آیا جز 
مشتي آمار ناشي از رشد و توسعه کّمي مانند مدرسه سازي، نرخ پوشش 

تحصیلي و نظام رفاهي، به مسأله دیگري اشاره مي شود؟ 

به شکل  حتی  جدید،  سال  آغاز 
به عنوان  می تواند  نمادین،  و  مفهومی 
بازنگری  برای  انگیزه ای  و  مبدأ 
و  نهادها  حتی  و  افراد  احواالت  در 
که  سالی  باشد.  مطرح  سازمان ها 
تربیت،  و  تعلیم  نهاد  برای  گذشت 
خورد.  رقم  همیشه  از  متفاوت تر 
انبوه  کنار  در  کرونا  دوران  در  آموزش 
مشکالت نهاد مدرسه، تعلیم و تربیت 
را وارد چالش های جدیدتری کرد. به منظور تشریح وضعیت نظام 
مسائل  کارشناس  و  نویسنده  نظری،  مرتضی  با  کشور،  آموزشی 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  او  کردیم.  گفتگو  پرورش،  و  آموزش 
خود را در رشته فلسفه تعلیم و تربیت گذرانده است. »نگاه تربیتی 
»مرگ  کتاب  گردآوری  و  توسعه«  انسانی  »هویت  توسعه«،  به 

مدرسه«، از جمله آثار اوست. 
نظری، فارغ از آن چه در سال جاری بر آموزش و پرورش رفته است، 
سعی کرد تا از بهانه آغاز سال جدید، استفاده کند و با برشمردن ریشه ای 
مشکالت این نهاد به ما بگوید که آموزش و پرورش را باید بسیار فراتر از 

آموزش در دوران کرونا یا تغییر یک سال و چند سال آن دید. 

كه  داریم  قرار  جدید  سال  آستانه  در  حالی  در   *
خود  اتفاق های  بزرگ ترین  از  یکی  پرورش،  و  آموزش 
یعنی آموزش های مجازی را تجربه كرد. برخی معتقدند كه 
تأثیرات آموزش مجازی به اندازه ای گسترده بود كه آموزش 
را می توان به پیش و پسا كرونا تقسیم بندی كرد. »آموزش 

در كرونا« چقدر مسأله مهم آموزش و پرورش ماست؟
به  که  است  مسأله اي  کرونا  شرایط  در  مدرسه  من،  نظر  از 
و  آموزش  که  معنا  این  به  اضافه شد.  پرورش  و  آموزش  مسائل 
پرورش به لحاظ تاریخي با چالش هایي مواجه بود که این مسأله 
این در حالی است که  البته  افزوده شد.  آن  به دیگر مسائل  هم 
امسال با متفاوت ترین سال آموزشي در دنیا روبه رو بودیم. همین 
حاال تقریبا کل کشورهایي که نهاد مدرسه در آن ها مستقر است، 
درگیر مسأله آموزش در شرایط کرونا هستند. پیرامون این موضوع 
با آن چه  باید مطابق  آموزشي  آیا محتواي  مواجهیم:  با دو سؤال 
قبل از شیوع کرونا بوده است ادامه یابد؟ و آیا از معلمان، رسانه ها، 
و  آموزش  داریم  انتظار  پرورش  و  آموزش  مدیران  و  کارشناسان 

پرورش به سبک و سیاق دوران قبل از کرونا را ادامه دهند؟
روزنامه  که  شد  مطرح  جهت  آن  از  واقع  در  سؤاالت  این   
موضوع  چند  با  را  مخاطبان  خود،  نوروز  ویژه نامه  در  اطالعات، 
و  آموزش  چون  کند.  ایجاد  نوعي شوک  واقع  در  و  سازد  مواجه 
پرورش در واقع مانند تن بیماري است که فقط با شوک مي توانیم 

ببینیم که عالیم حیاتي آن در چه وضعیتي است. 

قطعا همه وزرا با ُحسن نیت وارد آموزش و پرورش شده اند، اما 
چرا امروز در دهة پنجم انقالب و اگر به شکل تاریخي نگاه کنیم، از 
زمان ورود آموزش مدرن به ایران یعني حدود ۱20 سال قبل، مسائل 
آموزش و پرورش همچنان به قوت خود باقي است و ادامه دارد و 
همچنان در نقطه اي قرار داریم که مي گوییم آموزش و پرورش توان 

پاسخگویي و رضایت آفریني خود را از دست داده است؟ 
ما  وقتي  اس�ت.  اجتماع�ي  مفه�وم  یک  رضایت آفریني   
دانش آموزاني تربیت مي کنیم که زود عصباني مي شوند، کار گروهي 
ارائه  به  قادر  اغلب  دارند،  میهني کمي  و  ملي  تعلقات  نیستند،  بلد 
رفتارهاي عقالني نیستند، نمي توانند پاکیزه صحبت کنند و متأسفانه 
ادبیات نسل امروز مملو از فحش و الفاظ رکیک است، یعني مسأله 

آموزش و پرورش ما فراتر از این موضوعات قرار دارد.
خود  ساالنه  آمار  آخرین  در  »لگاتوم«،  بین المللي  مؤسسه 
را  کشورها  رتبه  انساني«،  سرمایه  و  آموزش  »کیفیت  براساس 
تعیین مي کند. نظام آموزش ما براساس شاخص هاي این مؤسسه، 
از میان ۱4۹ کشور جهان قرار دارد. یعني حتي در  در رتبه 77 
نصف اول کشورها هم قرار نداریم. در آزمون بین المللي »تیمز« و 
»پرلز« هم که سواد علوم تجربي، ریاضي و خواندن دانش آموزان 

را مي سنجد، جزو دو یا سه کشور آخر منطقه هستیم.

نظام  بودن  دارا  با  ما  كه  این جاست  سؤال   *
چرا  نخبه پرور،  و  حافظه محور  كنکورمحور،  آموزشي 
آن  حتي در همان شاخص هایي كه سال هاست روي 
سرمایه گذاري كرده ایم، موفق نیستیم و در آزمون هایي 
مانند تیمز و پرلز هم در رتبه هاي آخر قرار داریم و چرا 

آموزش و پرورش ما از ریل خارج شده است؟
از نظر من ریل صحیح، رساندن تبلت به دانش آموزان نیست، 
مسأله جلوتر و اولویت دارتر، »تغییر رویکرد« است که در سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش از آن به عنوان »چرخش هاي تحولي« یا 
به تعبیری »چرخش هاي پارادایمي« یاد مي شود. یعنی مسأله نهاد 
ریل  به  رسیدن  براي  حاال  است.  نظری  مبانی  از جنس  مدرسه، 
دیگر  تجربه  از  استفاده  راه کارها،  از  یکي  کنیم؟  باید چه  صحیح 
کشورها صحبت  دیگر  تجربه  از  این که  محض  به  کشورهاست. 
مي کنیم، برخي اذهان تصور مي کنند که منظور سند 20۳0 است، در 
صورتي که اصال این طور نیست. آمریکا خود از کشورهایي است که 
از آموزش و پرورش رقابتي رنج مي برد. اصال رویکرد ما نگاه غربي 
نیست، نگاه ما تجربه هاي موفقي است که در کشورهاي اسالمي و 
آسیایي یا در برخي کشورهاي اروپایي اتفاق مي افتد. عرض من این 

است که نباید دریچه ذهن خود را به روی دنیا ببندیم.
به  پاداش«  و  »تنبیه  رویکرد  از  یعني  تحولي  چرخش 
رویکرد »همکاري و همزیستي«، از روش »حافظه محوري« به 
»پرسشگري و خالقیت« و از »نخبه گرایي و جداسازي بچه ها 
تفاوت هاي  شناختن  »به رسمیت  به  هوشي«  بهره  اساس  بر 

فردي« حرکت کردن.

از  ما  پرورش  و  آموزش  كه  افتاد  اتفاقي  چه   *
اساس به سوي رقابتي شدن حركت كرد؟ 

مستشاران  از  گروهي   ۱۳4۳ تا   ۱۳40 سال هاي  به فاصله 
آموزش  غالب  الگوي  زمان  آن  در  شدند.  ایران  وارد  آمریکایي 
و پرورش دنیا، رویکرد »رفتارگرایي« بود. به دنبال تعامالت بین 
ما و آمریکا، تعدادي از کارشناسان آموزشي ما با دیدن دوره در 
آمریکا، با رویکرد رفتارگرایي آشنا شده، همان شیوه را به دیگر 
معلمان و کارشناسان انتقال دادند و کتاب هاي درسي را براساس 
رویکرد  بناي  و سنگ  گرفت  مسابقات شکل  کردند.  تنظیم  آن 
تحوالتي  انقالب،  از  بعد  شد.  گذاشته  پاداش  و  تنبیه  و  مسابقه 
رقابتي  رویکرد  بر  نتوانست  هم  باز  اما  کردند  ایجاد  مدرسه  در 
رفتارگرایي غلبه پیدا کند و امروز مدارس، عرصه تاخت و تاز انواع 
مسابقه است. در حالي که در همان سال هایي که ما به آموزش و 
پرورش رقابتي گرایش پیدا کردیم، دنیا سعي کرد از سیطره این 
رویکرد خارج شود. در رویکرد رفتارگرایی، دانش آموز در مسیري 
قرار داده می شود که به اهداف از پیش تعیین شده برسد. در حالي 
که در آموزش و پرورش جدید که عمری نزدیک به نیم قرن دارد، 
رویکردهاي »شناختي« یا »سازنده گرایي« را داریم که در آن ها اصال 
مهم نیست که دانش آموز به آن چه ما مي خواهیم برسد، فقط تالش 

اوست که اهمیت دارد. 

آموزش و پرورش از جامعه عقب ماندہ است

 سميه ميرزایی

گفتگو
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ضمن آن که در رویکردهاي جدید، یادگیري امر ساختني است و 
اساسا دانش آموز در امر یادگیرِي خودش سهیم است. در این رویکرد، 
هر دانش آموزي به صورت یک دنیاي منحصر به خود پذیرفته مي شود. در 
این جا، چرخش از »رقابت گرایي« به »همکاري و با هم رسیدن« اهمیت 
دارد. تا زماني که روح حاکم بر نظام آموزشي کشور، رویکرد رقابت گرایي 
باشد، هر آن چه به آموزش و پرورش کمک کنیم، هر چه بیش تر در 
هالک کردن و هدر دادن عمر دانش آموزان تالش کرده ایم و این اصال 

مربوط به وزیر خاصي هم نیست.
به دنیا  برای روشن  تر شدن مسأله، مثالی می زنم. وقتي بچه اي 
مي آید، از کف پاي بچه قبل از ده روز، یک واحد خون گرفته مي شود تا 
متوجه شوند که بچه به بیماري به نام »فنیل کتونوری« )PKU( مبتال 
هست یا نیست. بچه اي که به این بیماری مبتال باشد، آنزیم خاص 
هضم شیر مادر را در بدنش ندارد، پس هر یک قطره شیر مادر، مغز او را 
مي خورد و نوزاد دچار ناتوانی های ذهنی می شود. درحالي که شیر مادر از 
اساس تنها منبع ارتزاق کودک است، اما همین ماده مفید را به بچه اي که 
آنزیم هضم آن را ندارد، نباید بدهیم. آموزش و پرورش ما هم تا زماني 
که روي ریل اشتباه قرار دارد، با حمایت هاي هرچه بیش تر، با سرعت 

بیش تري به سوي نابودي حرکت خواهد کرد.
در رویکردهاي جدید، مدرسه باید از تمرکزگرایي به سوي »افزایش 
اختیارات و کاهش دخالت در کار مدرسه« حرکت کند، اما متأسفانه 
آموزش و پرورش ما به حدی براي مدیران مدارس تعیین تکلیف می کند 
که مدیران ما دچار نوعي »خودناتوان انگاري« شده اند. درحالي که مدیران، 
اما متأسفانه بخش نامه هاي  خالق ترین نیروي نهاد مدرسه هستند، 
پي درپي و نادیده گرفتن اقتضائات فرهنگي، جغرافیایي و حتی اقلیمی 

مناطق کشور مانع بروز خالقیت مدیران و معلمان هستند.

از مهم ترین موانع خروج  آیا مي توان گفت یکی   *
از این نوع آموزش و پرورش كه یکي از ویژگي های آن، 

تربیت آدم هایي با تفکر واحد است، ایدئولوژي است؟
اوال باید گفت که این جا منظور از ایدئولوژي، »دیني بودن« نیست. 
هر جامعه اي که منطق و فرهنگ خود را به صورت باید و نباید و دیکته 
شده، تحمیل کند، می توانیم بگوییم رفتاری ایدئولوژیک داشته است. 
بنابراین رفتارهاي ایدئولوژیک حتي در جوامع سکوالر هم ممکن است 
اتفاق بیفتد. تبدیل یک تفسیر و یک قرائت به دستورالعمل الزم االجرا و 
انتظار پیاده کردن آن توسط همگان، همان »ایدئولوژي زدگي« است که 
در منطق دیني ما هم پذیرفته نیست، چون خداوند در قرآن خطاب به 
پیامبر مي فرماید »تو بر آنان در موضع اجبار نیستي« و امام علي)ع( هم به 

امام حسن)ع( مي فرماید: »بنده هیچ کس نباش، خدا تو را آزاد آفرید«. 
ما حق نداریم انتظار داشته باشیم همه آموزه هاي ذهني ما را همگان 
بپذیرند. اصال آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، با بخش نامه و دستور 
انجام نمي گیرد. تعلیم و تربیت، رفتار »آمرانه« با معلم، دانش آموز و 
مدرسه نیست. آموزش و پرورش، خودانگیختگي، شور، محیط آزاد، فهم 
و ایجاد فرصت هاي شوق انگیز، انتخابي و کنشگرانه برای یادگیري است. 
برای همین، یکي از هولناک ترین، زشت ترین و فاجعه آمیزترین اتفاقاتی 
که در سال ۱۳۹۹ افتاد، دست بردن در کتاب هاي درسي بدون مشورت 
با کارشناسان و معلمان بود. این یکي از خودخواهانه ترین و آمرانه ترین 
اتفاقاتي بود که مي توانست در آستانه ورود به آخرین سال قرن چهاردهم 
هجري خورشیدي اتفاق بیفتد و البته با کمال تأسف از آن تلخ تر، سکوت 

اهالي تعلیم و تربیت و دانشگاهیان دربرابر این واقعه بود. 
تمام نظام های آموزشي پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که آموزش 
و پرورش حق خانواده هاست و اصال وظیفه دولت ها رساندن بچه ها به 
کاروان آموزش است. در این حال، چگونه مي توانیم خودخواهانه چیزي 
را که خودمان برتر مي دانیم، برای همه تجویز کنیم و آموزش را گاهي 

اوقات براساس سلیقه یک شخص پیش ببریم؟ 
متأسفانه این اتفاق، اوج فاصله آموزش و پرورش از جامعه را نشان 
داد. این واقعه یعني مِن آموزش و پرورش براي نظر شما و نیاز بچه  شما بر 
مدار تغییرات اجتماعي، هیچ ارزشي قائل نیستم. در عقب ماندن آموزش و 
پرورش از جامعه، با کمال احترام نسبت به دانشگاهیان، سهم متخصصان 
علوم تربیتي با ۱5 تا ۱6 دانشکده علوم تربیتي در سراسر کشور، قابل 
کتمان نیست. درست کردن مسیر از نقد کردن آن شروع مي شود و این 

نقد باید به کمک اهالی علوم تربیتی در دانشگاه ها آغاز شود.
* اما بسیاري از متخصصان آموزش عالي هم معتقدند 
كه نهاد دانشگاه، امتداد نهاد مدرسه است. ما چطور انتظار 
ندارد،  وجود  گفتگو  و  نقد  آن  در  كه  مدارسي  در  داریم 

متخصصاني با قدرت نقادي رشد كنند؟

وقتي ۱2 سال میدان مدرسه را به عرصه رقابت و تست تبدیل 
کردیم و این موضوع را نقد نکردیم، در دانشگاه هم باید منتظر مدرک 
خریدن، مقاالت کپي شده و تخلفات دیگر باشیم. متأسفانه اهالي دانشگاه 
در نقد وضعیت مدرسه، به دو دلیل منفعل عمل مي کنند. اول این که 
مطالعه مدرسه را در شأن خودشان نمي دانند. دوم آن که در دهه پنجم 
انقالب، نهاد دانشگاه به ویژه علوم تربیتي ها به سهم خودشان باید نقد 
»انباشت  باعث  نظري  مباني  نقد  چون  باشند.  داشته  نظري  مباني 

مفهومي« مي شود و مي تواند »مطالبه« ایجاد کند.
یک  تربیتي  علوم  رشته  در  به ویژه  دانشگاهیان  محافظه کاري 
امر زیان بار است. اگرچه برخی دانشگاهیان به شدت دچار تقال براي 
چاپ مقاالت در ISI و ارتقای رتبه هستند، ولي در این بخش هم   
مسئولیت هایي  دارند. متأسفانه برخی شخصیت ها و نهادها مانند شوراي 
عالي انقالب فرهنگي که به شدت نسبت به کوچک ترین مسایل مثال 
در ارتباط با تربیت جنسي حساس هستند، اما در مقابل بمباران تبلیغات 
کنکور محور که هر شب در ۳0 سال اخیر بي وقفه از رسانه ملي پخش 

مي شود، سکوت می کنند و این مسئوالنه نیست.

مجموعه  حاوی  شما،  مدرسه«  »مرگ  كتاب   *
مقاالتی انتقادی در باب وضعیت مدرسه از نگاه برخی از 
صاحب نظران تعلیم و تربیت و دیگر رشته هاست. شما در 
مقدمه به یك سوال اساسی اشاره دارید مبنی بر این كه آیا 
می توان به شیوه قدیم، مدارس جدید را اداره كرد؟ به نظر 
می رسد كه قطعا نمی شود، حاال سؤال این جاست كه عدم 
توجه به اقتضائات و تولید نارضایتی، چگونه نهاد مدرسه را 

از اعتبار ساقط می كند؟
وقتی می گویم آموزش و پرورش به ویژه هنگام ورود به سده جدید، 
نمي تواند رضایت تولید کند، چند دلیل وجود دارد. یکي از دالیل آن است 
که مأموریت وزارت آموزش و پرورش، همپاي تغییرات جامعه به روز 
نشده است. به طور مثال در حال حاضر، »فناوري« وارد زیست جمعي ما 
شده است، اما آیا کتاب هاي درسي ما همپاي این نیاز، تغییر یافته اند؟ دوم 
این که ما نهاد مدرسه را با متر و معیاري به نام »پاسخ گویي« نمي سنجیم؛ 
مانند پاسخ گویِي کتاب درسي به نیاز دانش آموزان، پاسخ گویِي مدل و 
سبک مدرسه داري با روحیات بچه ها و پاسخ گویِي فعالیت هاي پرورشي 

با نیاز بچه ها. 
متأسفانه در نظام سیاست گذاري و تعیین اولویت هاي کالن کشور، 
هنوز آموزش و پرورش به عنوان یک امر مهم توسعه اي پذیرفته نشده 
اراده حاکمیت، مبناي  است. شعارها مبناي سنجش ما نیست بلکه 
سنجش است. وقتي آموزش و پرورش، قادر به پاسخ گویي به نیازهاي 
جامعه نباشد، اعتبار خود را از دست مي دهد. تا اواخر دهه 70 شمسي 
و آغاز دهه 80، بنا بر نظرسنجي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي، معلمان حدود 7۳ درصد محبوبیت شغلي داشتند، اما امروز 
محبوبیت شغلي معلمان از مشاغلي مانند پرستاران هم پایین تر آمده 
است. در شرایط کرونا، جایگاه اجتماعي پرستاران بازسازي شد، درحالي که 
معلم که نماد و شاکله آموزش و پرورش است از نظر من، به دو دلیل 
اُفت اجتماعی و منزلتی داشت. یکي آن که دستگاه تعلیم و تربیت خود را 
بازسازي نکرده و به نهاد عقب مانده اي تبدیل شده که به بچه ها در دنیاي 
جدید، مفاهیم کهنه یاد مي دهد. دوم آن  که حاکمیت به جاي وزن عملي، 

وزن شعاري به این نهاد داده است.

* همین وضعیت را در آموزش عالي هم شاهد هستیم. 
زماني دكتر فرجي دانا، از وزراي اسبق آموزش عالي گفت 
كه پیش از گسترش بي رویه آموزش عالي، میزان اعتبار 
دانشگاهیان نزد عموم، بیش از 70 درصد بود و طي 10 
تا 15 سال اخیر این اعتبار، به كمتر از 40 درصد سقوط 

كرد.
دکتر مقصود فراست خواه، استاد مؤسسه برنامه ریزي آموزش عالي، 
معتقد است که مدرسه، امتداد محله است، اما متأسفانه گروهي مدرسه 
را به عنوان سیاهي لشکر قلمداد مي کنند که باید براي همسان شدن 
متحدالشکل باشد. وقتي مدرسه، ادامه محله نیست، یک نفر یا یک 
تفکر محدود به خودش اجازه مي دهد در کتاب درسي بچه ها بدون اجازه 
دست ببرد یا بخش نامه صادر کند، درحالي که صدور بخش نامه برای 
مدارس، خودخواهانه ترین و غیردموکرات ترین شیوه براي اداره مدرسه 
است. این به معناي عدم نظارت نیست، بلکه منظور آن است که این 
شیوه مدرسه داري باعث شده آموزش و پرورش به سوي »یک سویگی« 

حرکت کند.

 این یک سویگي باعث مي شود فرزندانی تربیت شوند که اصال 
که  مي شود  اعالم  آمار  براساس  وقتي  نمي کنند.  باور  را  خودشان 
بسیاري از طالق ها زیر یک سال پس از ازدواج اتفاق مي افتد، من در 
پس این حرف آموزش و پرورش را مي بینم. یعني زوجین، تربیتي 
دارند که داراي شخصیت قوي نیستند و با مسأله ها و چالش هاي 
زندگي نمي توانند درست برخورد کنند. چون ما ۱2 سال در مدرسه 
به بچه ها، »همکاري« نیاموختیم. به هر یک به صورت تک تک یاد 

دادیم که فقط »خودت« باید به نقطه اي خاص برسي.

*به عنوان پرسش پایانی، برای خروج از این وضعیت 
چه باید كرد؟

وزارت آموزش و پرورش از کارمندان ساده و شریف پر شده، در 
حالي که هسته این وزارت خانه به عنوان بزرگ ترین و زیربنایي ترین 
نهاد کشور، باید مملو از نیروهاي »دانشگر« و »استراتژیست« باشد. 
مدرسه متأسفانه تواِن »خود ترمیمي«اش را از دست داده است. 
در حوزه اخالق که گمشده جامعه ماست، تصور ما این بوده که 
هرچه بیش تر بر ساعت فعالیت هاي پرورشی، دیني و مراسم مذهبی 
در مدارس بیفزاییم، نسل بااخالق تري از آموزش و پرورش خارج 

مي شوند، درحالي که این طور نشد. 
تحول اخالقي، محصول یک تحول دروني است که با پرحرفي سر 
صف به دست نمي  آید. اخالقي شدن بچه ها، نیاز امروز جامعه ماست، ما 
نیازمنِد شهروندانی هستیم که به دیگران، به محیط زیست و به خودشان 
احترام بگذارند. اخالقي  شدن بچه ها، نتیجه »مشاهده عیني« است. آیا 
تاکنون اندیشیده ایم که نسل کودک و نوجوان ما از شنیدن و دیدن اخبار 
اختالس ها و بدي هاي پي درپي، چه تأثیري مي گیرد؟ آیا فکر کرده ایم 
که از میزان تعلق میهني و دلبستگي آن ها کم مي شود؟ نماینده مجلس 
به مأمور قانون سیلي مي زند و کل مردم او را محکوم مي کنند، اما نظام 
قضایي در محکومیت او تعلل مي کند، بچه ها شاهد همه این قضایا 
هستند. به تعبیر دکتر حسن عشایري، ما استعدادهاي درخشان داریم اما 
تکلیف »عواطف درخشان« چه می شود؟ ما فقط هوش ریاضي جامعه را 
آن هم به شکلی نامتوازن و کاریکاتوري رشد دادیم، پس جایگاه هوش 

کالمي، هیجاني، معنوی و... کجاست؟ 
در دنیای امروز اصال معني هوش آن چیزي نیست که برداشت 
ماست. »رابرت استرنبرگ«، دانشمند روان شناسی شناختی، »هوش« را 
به »اخالقي زیستن« در دنیاي امروز، معنا مي کند. هوش به معناي قدرِت 
»انتخاب هاي خوب« است؛ در حالی که آموزش و پرورش ما با تعبیر 
نادرست از هوش و با نخبه پروري، »غرض ورزي« را در بچه ها نهادینه 
مي کند. چرا یک عده، باید در مدارس جدا درس بخوانند؟ آیا تربیت جز 
این است که باید نقاط قوت بچه ها را پررنگ کنیم، در حالي که ما نقاط 

ضعف بچه ها را برجسته مي کنیم؟ 
وجود مدارس استعدادهاي درخشان و حتي مدارس غیرانتفاعي 
یعني به جامعه این پیام را مي دهیم که چون این گروه از بچه ها براي ما 
به عنوان آموزش و پرورِش سنجش گر و قضاوت گر، توان ریاضي باالتري 

دارند، پس مهم تر هستند! 
هم  نخبه  به اصطالح  بچه های  همین  به  که  این جاست  نکته 
القا  »خودبرترانگاري«  حس  آن ها  به  و  کردیم  را  ظلم  بزرگ ترین 
مي کنیم. آن ها بعد از فارغ التحصیلي با انبوه مسأله هاي روحي و رواني 
مواجه مي شوند. در سوي دیگر قضیه هم، حس حسرت و ناتواني را 
در گروهی دیگر از بچه ها نهادینه مي کنیم. در مدارس غیرانتفاعي هم 

ناتواني اقتصادي و ضعف بنیه مالي عده اي را پررنگ مي کنیم. 
باقی است که نظام  این اشکاالت در حالی به قوت خود  همه 
سنجش  به سوي  دنیا  در  دانش آموزان  استعداد  و  هوش  ارزش یابي 
نامحسوس و مشاهده میداني و نظرسنجي از والدین و معلمان حرکت 
کرده است. یعني بدون کنکور و چاپ کتاب تست های آمادگی ورود به 
مدارس تیزهوشان و انبوه تبلیغات در صداوسیما، از مقطع ابتدایي، پرونده 
هر دانش آموزي براساس استعدادهاي او به تدریج تکمیل مي شود و همه 

بدون برچسب و هیاهو، در مسیر عالقه و استعداد خود قرار می گیرند.
به هر روی، من امیدوارم در سال جدید که در آستانه ورود به قرن 
جدید هجری خورشیدی هم قرار داریم، داستان تحول در آموزش و 
پرورش را قدری از آمد و رفت و تغییر وزیر و مسایلی از این دست متمایز 
کنیم و به تغییر رویکردهایی برسیم که هر وزیر و تیم مدیریتی را گرفتار 

می کنند و دست آخر در بر همان پاشنه می چرخد.
به معلم و مدیر مدرسه بیشتر اعتماد و کمتر در کارشان دخالت کنیم 
و موضع نظام رسمی آموزشی کشور، از دخالت در کار مدرسه به اعتماد و 

حمایت بیش تر از مدرسه تبدیل شود.
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جهان من، ایران!
بسیاری از ما حسرت دیدن جاذبه های گردشگری دنیا را داریم، به عکس های اهرام مصر و برج 
ایفل و تاج محل در هند خیره می شویم و آرزو می کنیم که روزی آن ها را ببینیم. غافلیم از این که در 
کشور خودمان صدها جاذبه طبیعی و تاریخی وجود دارد که دست کمی از جاذبه های جهانی ندارند و 

حتی در برخی موارد، کامال مشابه یا زیباتر از آن ها هستند.
در این مجال، به معرفی آن دسته از جاذبه های جهان می پردازیم که نمونه وطنی هم دارند تا اگر 
امکان سفر به دور دنیا و دیدن آن ها را نداریم، دست کم به دیدن آثار مشابهشان در کشور خودمان برویم. 

این فهرست را ببینید و انتخاب کنید که پس از برطرف شدن محدودیت های کرونا به کجا سفر کنید!

كوه دماوند/ عکس: مجید بهزاد
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کوه  و  ایران  در  دماوند  کوه   
فوجی در ژاپن، شباهت های زیادی 
با یکدیگر دارند، هردو به عنوان نماد 
پایداری و استواری شناخته می شوند 
خاموش  آتش فشان های  زمره  در  و 
آن ها  ظاهری  شباهت  هستند، 
یک بار  که  است  اندازه ای  به  نیز 
از  تصویری  ظریف،  محمدجواد 
در  دماوند  به جای کوه  را  فوجی یاما 
صفحه اینستاگرامش بارگذاری کرد 
دوره  یازدهمین  مناظره  نخستین  و 
انتخابات ریاست جمهوری ایران هم 
شد  پخش  ملی  رسانه  از  حالی  در 
که در تصویر پشت سر کاندیداهای 
انتخاباتی، کوه فوجی ژاپن به عنوان 

نماد ایران معرفی شده بود!

كوه دماوند/ كوه فوجی ژاپن

جاده ای در کنار اقیانوس آرام در استرالیا که قدمت آن به زمان جنگ جهانی دوم می رسد، 
مشابه مسیر جاده ساحلی است که از چابهار تا بندر گواتر ادامه دارد.

بخش قدیمی شهر شفشاون مراکش، یک دست آبی رنگ است، زیرا یهودیانی که 
در دهه ۱۹۳0 در این منطقه ساکن شدند، آبی را نماد آسمان و بهشت می دانستند. 

روستای ابیانه در ایران هم سرخ است، زیرا مردمش خانه هایشان را با خاک سرخی که 
معدن آن در نزدیکی روستاست، می سازند.  

جاده ساحلی- گریت اوشن رود/ چابهار تا بندر گواتر 

  شهر رنگی - شفشاون مراكش/  روستای ابیانه
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بسیاری از تاریخ شناسان می گویند کلیسای سانتاماریا در شهر فلورانس، تحت تأثیر 
در  آجری جهان  گنبد  بلندترین  به عنوان  گنبدی که  بنا شده؛  زنجان  گنبد سلطانیه 
فهرست یونسکو به ثبت رسیده است. سلطان محمدخدابنده در سال 7۱2 دستور داد 
این گنبد را بسازند تا پیکر امام علی)ع( به ایران منتقل و در این آرامگاه دفن شود. او 

به خواسته اش نرسید و در نهایت خودش در آن جا دفن شد.

گنبد سلطانیه / كلیسای سانتاماریا 

از  دنیا  دیگر  نقطه  چند  در  مازندران  باداب سورت  چشمه  مشابه  نمونه های 
جمله ترکیه وجود دارد. پاموک کاله ترکیه به عنوان اولین چشمه آب شور جهان 
جایگاه  در  مازندران  باداب سورت  یعنی  آن  کوچک تر  خواهر  و  می شود  شناخته 

دوم قرار دارد. 

 چشمه پلکانی-پاموک كاله تركیه/ باداب سورت كیاسر

كوه های رنگین كمانی
ژانگی دانکسیا در چین/ آالداغ  الر زنجان

آبشار خزه ای
نمونه هایی از کوه های رنگین کمانی در چین، آمریکا و استرالیا وجود دارد.كبود وال گلستان/  بیگار رومانی
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دره زیبای گرند کانیون با عمری بیش از دومیلیارد سال، یکی از محبوب ترین 
جاذبه های طبیعی آمریکاست. نمونه وطنی آن، دره خزینه لرستان است. 

دره خزینه لرستان-گرند كانیون آریزونا

اهرام قاهره، تنها بازمانده عجایب 
که  هستند  باستان  دنیای  هفتگانه 
از  قبل  سال   500 و  دوهزار  حدود 
میالد مسیح ساخته شده اند و تا قبل از 
ساخته شدن برج ایفل، بلندترین بنای 

ساخته شده به دست بشر بودند. 
آجرهای  گال،  اونتاش  »من 
در  من  کردم.  حکاکی  را  طالیی 
این جا این مأوا را برای خدایان گال و 
اینشوشیناک برپا و این مکان مقدس 
پذیرفته  که  باشد  کردم.  هدیه  را 
در  کتیبه ای  در  نیز  این جمله  شود.« 
نیایشگاهی  چغ�ازنبی�ل کش�ف شده؛ 
پیش  سال   250 و  هزار  که  باستانی 
اثر  اولین  به عنوان  و  ساخته  میالد  از 

ایرانی در یونسکو ثبت شده است. 

 اهرام مصر- چغازنبیل
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ساحل بندر پزم تیاب در سواحل صخره ای مکران با صخره های زیبایش به ساحل صخره ای 
ِدردل دور انگلستان که در میراث آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده بسیار شبیه است. 

ساحل ِدردل دور انگلستان /  بندر پزم تیاب سیستان وبلوچستان 

در نگاه اول، یک محوطه از چمن به نظر می رسند، اما هردو دریاچه هایی هستند که 
سطح آن ها با خزه سبز پوشیده شده است. 

مرداب خزه ای
می سی سی پی/ سراوان )گیالن(  54
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روستاهای کندوان در ایران )با قدمتی 700ساله( و کاپادوکیه در ترکیه )که سال ها بر اثر فوران 
آتش فشان، زیر خاکستر و گدازه مدفون بود اما در پی کاوش های باستان شناسان کشف شد( نه تنها 

از نظر ظاهری به هم شبیهند، بلکه در هردوی آن ها زندگی هنوز جریان  دارد. 

هر دوی این دریاچه ها به دلیل وفور مواد آلی و معدنی به رنگ صورتی درآمده اند. گفته 
می شود که فقط چهار دریاچه صورتی در جهان وجود دارد. 

 روستای صخره ای- كندوان تبریز/ كاپادوكیه تركیه

آب هایی به رنگ فالمینگو
 دریاچه لیپار چابهار/ دریاچه گیبسون استرالیا

جن��س دی�واره ه��ا 
و وجود چاله های آب در 
چاهکوه، منظره ای شبیه 
به هفت دریاچه مقدس 
آری�زون��ا ایج�اد ک�رده 

است.

هفت دریاچه مقدس آریزونا
 تنگه چاهکوه جزیره قشم 

پیوند صحرای شنی و دریا فقط در چند نقطه از دنیا وجود دارد.

تقابل الماس و كهربا
سواحل نامیبیا/ساحل  بندر تنگ چابهار

55
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 ستون های بازالتی در نتیجه انجماد روانه های ذوب شده بازالتی ایجاد می شوند و 
نمونه آن در بعضی نقاط جهان پیدا شده است.

ستون های بازالتی
كالیفرنیا /  ماكو )آذربایجان غربی(

به نام  دختری  داستان ها  مطابق  که  منطقه ای هست  سوییس،  آلپ  رشته کوه های   میان  در 
هایدی در آن جا زندگی می کرد. ماسال گیالن، درست همان منظره را دارد. در منطقه اشکورات 
در نزدیکی رشته کوه  البرز هم دختری به نام رعنا زندگی می کرده که براساس داستان او ترانه ای 

ساخته اند. رعنا نامزدی به نام هادی داشته که طی ماجراهایی کشته می شود.

 این سواحل به دلیل وجود فیتوپالنکتون ها در شب  می درخشند و جای پایتان روی آن ها روشن باقی خواهد ماند. 

سرزمین هایدی- سرزمین رعنا و هادی

سواحلی مملو از ستاره
سواحل شب تابی بندر تنگ و چابهار/ سواحل وادهو مالدیو

این پدیده نادر که در اثر رشد بلورهای نمک و هوازدگی در ماسه سنگ ها شکل می گیرد، 
به دلیل نوع اشکال آن به شهر آدمک سنگی ها نیز معروف است.

 پدیده تافونی
 روستای وردیج )تهران(/  دره آتش نوادا
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دروازه ای به سوی بهشت

 تنگه كافری در ایالم/ جزیره فی فی در تایلند
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شهر  در   ۱۹78 سال  در  است،  چرناتسکو«  »میهای  نامش 
در  را در همین شهر سپری کرد.  زاده شد و تحصیالتش  »پیتشت« 
لیسانس و فوق  برگزید و دوره های  را  تاریخ  دانشگاه بخارست رشته 
لیسانسش را در این رشته گذراند. او که یک مسیحی ارتدوکس است 
از  او  قصه  با  ادامه  در  خواند.  اسالم  تاریخ  تربیت مدرس،  دانشگاه  در 
ایران، تحصیل در دوره دکتری، آموزش زبان فارسی و... همراه شوید.

* در ابتدا خودتان را برایمان معرفی كنید. چطور با 
ایران آشنا شدید و چگونه از میان كشورهای گوناگون 

تصمیم گرفتید در این جا ادامه تحصیل دهید؟
نامم میهای است و در ۱۹78 درست یک سال قبل از انقالب 
ایران در شهر پیشت رومانی متولد شدم. تحصیالتم را در زادگاهم 
گذراندم و برای ادامه تحصیل به دانشگاه بخارست که جزو برترین 
دانشگاه های رومانی است رفتم. لیسانس را در رشته تاریخ معاصر 
و فوق لیسانسم را در رشته روابط بین الملل خواندم. از سال دوم 
ایران عالقه مند شدم و هر کتابی را که  تاریخ  به  لیسانس  مقطع 
به زبان رومانیایی و انگلیسی درباره تاریخ ایران بود خواندم. البته 
می دانستم اطالعات کمی در این زمینه به زبان رومانیایی و حتی 
انگلیسی وجود دارد و دوست داشتم آن چه ایرانیان درباره فرهنگ، 
گذشته و آداب و رسومشان می گویند را هم بشنوم، پس در اولین 
بورسیه  از  به همین جهت  یاد می گرفتم.  را  فارسی  زبان  باید  گام 
دولتی استفاده کردم و به ایران آمدم و ۹ سال با ایرانیان زندگی 

و معاشرت کردم. 

در سال 20۱2 از دانشگاه تربیت مدرس فارغ التحصیل شدم، 
حوزه  در  فعالیت هایی  پیش  سال   ۹ از  و  بازگشتم  رومانی  به  بعد 
فرهنگی و تاریخی درباره کشور رومانی انجام داده ام. درواقع زبان 
در همان  تدریس می کنم،  پیتشت  دانشگاه  در  را  تاریخ  و  فارسی 

شهری که متولد شده ام. 
* چطور وارد دانشگاه تربیت مدرس شدید؟

برای  قراردادی  ایران،  و  رومانی  دولت های  بین  سال  آن  در 
تبادل دانشجو وجود داشت و من از طریق بورسیه دولتی رومانی 
به ایران آمدم. در ابتدا برای فراگیری زبان فارسی به شهر قزوین 
فوق  و  آمدم  تهران  به  زبان  یادگیری  از  بعد  دوسال  رفتم، حدود 
لیسانسم را در رشته تاریخ اسالم در دانشگاه تربیت مدرس گذراندم 
و در ادامه هم دوره دکتری را در همین زمینه طی کردم. در ایران، 
وزارت علوم تصمیم گرفت تا دوسال یادگیری زبان را در قزوین 
بمانم و این موضوع برای من در ابتدای راه مشقات فراوانی ایجاد 
وارد  و  جدا  هم وطنانم  و  فرهنگم  کشورم،  از  یک باره  زیرا  کرد، 
شهری شده بودم که حتی به سفارت رومانی نزدیک نبود و برای 

من که زبان هم نمی دانستم بسیار سخت و طاقت فرسا بود. 
 * وقتی وارد تهران شدید در مقایسه با بخارست چه 
حسی داشتید و این دو پایتخت چه تفاوت هایی داشتند؟ 

است  تهران  از  کوچک تر  خیلی  رومانی،  پایتخت  بخارست، 
تهران  درحالی که  دارد،  جمعیت  نفر  دومیلیون  حدود  امروزه  و 
بسیار شلوغ تر و پر رفت و آمدتر بود و همین امر برای من بسیار 
هیجان انگیز به نظر می رسید. من در سال 200۳  به تهران آمدم 

و آن زمان، فرودگاه مهرآباد، فرودگاه بین المللی بود. با دو چمدان 
بزرگ وارد شهری شده بودم که نه کسی در آن منتظرم بود و نه 
بسیار  برایم  تهران  به  شدن  وارد  بنابراین  می دانستم،  را  زبانشان 
سخت بود. هیچ ابزاری برای ارتباط با مردم نداشتم و برای این که 
بتوانم به سفارت بروم سه بار تاکسی عوض کردم. اما به مرور که با 
فرهنگ ایرانیان آشنا شدم و زبان آموختم، زندگی برای من بهتر 
شد و شاید نیروی جوانی بود که سبب شد این سال های سخت 

را پشت سر بگذارم. 
* وقتی از كشورتان با فرهنگی متفاوت به سرزمینی 
آمدید كه زبان مردمانش را نمی دانستید و محدودیت ها 
ایجاد  برایتان  را  زیادی  اجتماعی  مسئولیت های  و 

می كرد از آمدنتان پشیمان نشدید؟
بین المللی  دانشگاه  در  شدم  ایران  وارد  که  اول  روزهای  در 
تالش  سخت  می خواندم.  فارسی  زبان  قزوین  شهر  امام خمینی 
سخت  واقعا  برایم  و  می خواندم  درس  شبانه روز  و  می کردم 
وطنم  به  می گرفتم  تصمیم  گاهی  حتی  که  به طوری  می گذشت، 
دانشگاه  در  رومانیایی زبان  دانشجوی  تنها  من  زمان  آن  برگردم. 
بودم و هیچ کس نبود تا بتوانم به زبان مادری ام با او گفتگو کنم. 
برای ارتباط با خانواده ام باید به اداره ای می رفتم و منتظر می شدم 
تا شاید تماس برقرار شود، چون اینترنت هم مثل امروز فراگیر نبود، 
برای  دوسال  آن  همین  برای  بود.  استفاده  قابل  غیر  تقریبا  یعنی 
من بسیار سخت گذشت اما پس از این که زبان فارسی را آموختم 

زندگی برایم رنگ دیگری گرفت. 
* در این سال ها به چه شهرهایی سفر كردید؟

نکردید، چون  به چه شهرهایی سفر  بپرسید  باشد  بهتر  شاید 
تعداد آن ها اندک است. در آن زمان سفر کردن، یکی از تفریحات 
دانشجوهای خارجی بود و ما می توانستیم در شرایط مختلف به سفر 
برویم. ابتدا شهرهایی چون شیراز، اصفهان، کاشان و مشهد را دیدم 
و درنهایت فقط به دو شهر اردبیل و کرمانشاه و شهرهای مرزی 

نزدیک به کشور عراق سفر نکردم.
* از میان این شهرها كدام یك برای شما جالب تر 

بود و به چه دلیل؟
انتخاب یک شهر در میان شهرها برای من بسیار سخت است، 
زیرا ایران کشوری وسیع و بافت آن بسیار متنوع است. از شمال تا 
جنوب کشور شما نمی توان دو منطقه شبیه به هم پیدا کرد، برای 
همین نمی توانم از میان تمام شهرهایی که دیدم یکی را انتخاب 
ابتدا هیجان بیشتری داشتم  کنم اما چون رشته من تاریخ بود در 
تا شهرهای تاریخی را ببینم و شهرهایی مثل شوش و شیراز برایم 
خیلی جذاب بودند. دیدن چغازنبیل و تخت جمشید و شهرهایی را 
که رد پای دوران باستان در آن باقی مانده بود بسیار دوست داشتم. 
در شهرهای مختلف ایران عالوه بر اقلیم، با فرهنگ ها، گویش ها 
بین  تفاوت  حتی  و  شدم  آشنا  منطقه  هر  خاص  رسوم  و  آداب  و 
معماری ها و غذاها در شهرهای گوناگون برایم بسیار جذاب بود. این 
جذابیت ها اشتیاق فراگیری زبان فارسی را برای من دوچندان کرد. 
* عموم مردم پیش از این كه به جایی سفر  كنند، 
از  كدام یك  دارند.  خاصی  ذهنی  تصورات  آن  درباره 
خلقیات ما ایرانیان بیشتر به تصوراتتان شباهت داشت؟

باید بگویم که امروز من یک کارشناس ایران هستم و در این 
زمینه اظهارنظر می کنم، چون سال ها در میان مردم این سرزمین 
زیسته ام و با آن ها کامال خو گرفته ام. متأسفانه تصور من نسبت به 
ایران مانند بسیاری از هم وطنانم سیاه و منفی بود. اکثر اخباری که 
در رسانه ها از ایران منتشر می شد اخبار خوبی نبود و این تکرار به 
افکار عمومی نسبت به ایران و ایرانیان کامال جهت داده بود. اگرچه 
من پس از بازگشتم تالش کردم تا اندکی این تصور را ترمیم کنم 

اما ارتش یک نفره توانش در همین سطح است. 
آن چه در گام نخست برایم بسیار جالب و برخالف تصوراتم 
با زنانی  ایرانی است. چون تصور می کردم که  بود، وضعیت زنان 
برقع پوش و تحت سیطره مردان مواجه خواهم شد، درحالی که زنان 
ایرانی، مستقل و اجتماعی بودند که در بسیاری از امور همدوش 
مردان حرکت می کردند و زن مسلمان ایرانی جایگاه بسیار باالتری 

از زنان دیگر کشورهای مسلمان دارد. 
ابتدا  در  هستیم.  تعارف  اهل  خیلی  ایرانی  ها  ما   *

چطور با فرهنگ تعارف مواجه شدید؟
یاد  را  فارسی  زبان  قزوین،  دانشگاه  در  که  اولی  روزهای  در 
می گرفتم، استادانم برایم در این زمینه توضیح دادند و من از همان 

 مینا حیدری

سوغات ایران
از رومانی پساچائوشسکو تا تهران خاکستری

گفتگو
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ابتدا متوجه این امر بودم که تعارف بخشی از فرهنگ ایرانیان است 
که جنبه دروغ گویی و ریا ندارد و تنها یک آداب و رسوم است که 
از ادب و اصالت ایرانی ها نشأت می گیرد.من هیچ مشکلی با تعارف 
شما  قربان  یا  ندارد  قابلی  که  بودم  فهمیده  نداشتم.  مردم  کردن 

بشوم ناشی از ادب و اصالت ایرانی هاست. 
یا  بود  برای شما عجیب  ایرانی ها  ویژگی  كدام   *

مورد پسندتان نبود؟
فرهنگ  باید  و  دارد  فراوانی  منفی  و  مثبت  وجوه  ملتی  هر 
ملت ها را همچون یک منشور نگریست . از یک نگاه، جامعه ایران 
بسیار سنتی است و شاید این سنتی بودن را چندان دوست نداشتم، 
زیرا دنیا با سرعت زیادی درحال پیشرفت است و شاید همین امر 
ایرانیان را در بسیاری جهات از دیگر تمدن ها دور نگه دارد. دوره 
بسیاری از رفتارهای سنتی گذشته است و این موضوع ممکن است 
چهره ایرانیان را خدشه دار کند، مثال این خبر که زنی پیش از اعدام 
سکته کرد اما جسدش به دار آویخته شد، بسیاری از رومانیایی ها 
اما  نکرد  بررسی  را  این خبر  داد. کسی صحت  قرار  را تحت تأثیر 
افرادی که مرا  از  بسیاری  بود، حتی  انکارناپذیر  افراد  بر  تأثیر آن 

می شناختند در این زمینه از من سؤال می کردند. 
* حاال به سراغ كشور شما برویم، شما از كشوری 
است.  كرده  تجربه  را  دیکتاتور  یك  سقوط  كه  آمدید 
شده اند،  تیرباران  همسرش  و  چائوشسکو  نیکالی 
را  بهتری  روزهای  كشورتان  اتفاقات  این  از  پس  آیا 

می گذارند؟
حاضر  حال  در  است.  سخت  بسیار  پرسش  این  به  پاسخ 
اسم  به  آن چه  از  مردم  و  است  آزاد  کامال  کشور  یک  رومانی 
قدرت  امروز  رومانی  اما  بهره مند هستند  کامال  می شناسند  آزادی 
بسیار  مردم  عموم  برای  زندگی  و  داده  دست  از  را  اقتصادی اش 
وسیعی  تغییرات  با  جهان  که  گفت  باید  البته  است.  شده  سخت 
دست و پنجه نرم کرده است و این تنها رومانی نیست که از این 

تغییرات رنج می برد. 
سقوط نیکالی چائوشسکو هم بخش سیاه دارد و هم بخش 
سفید و اصال نمی توان گفت کدام یک بر دیگری برتری دارد، درواقع 
باید آن را خاکستری دید. من دوسال پیش به آمریکا سفر کردم که 
اگر دوره چائوشسکو و دوران سیطره کمونیسم بود امکان نداشت این 
اتفاق رخ دهد. در آن زمان حریم خصوصی در زندگی مردم اصال 
معنی نداشت، دستگاه های مربوط به حکومت، تمام زندگی افراد را 
زیرنظر داشتند، آزادی مردم کامال سلب شده بود و دستگاه  جاسوسی 

و پلیسی عصر چائوشسکو، شهروندان را به شدت آزار می داد. 
فرق  دیکتاتوری  دوران  با  دموکراسی  دوران  در  زندگی  قطعا 
دارد اما بستگی دارد این سؤال را از چه کسی بپرسید، مثال اگر از 
پدر و مادر من بپرسید که در دوران دیکتاتوری، دولت به آن ها خانه 
و شغل می داد یا فاصله طبقاتی در میان مردم وجود نداشت و از 
سطح یکسانی از امکانات برخوردار بودند، می گویند زندگی در آن 
زمان بهتر بوده است اما جوانان رومانیایی امروز از سطحی از آزادی 

برخوردارند که شاید برای شما باورپذیر نباشد. 
رومانی  انقالب  باب  در  من  كه  مطالعاتی  طبق   *
داشتم، نیکالی چائوشسکو و همسرش در یك دادگاه 
صوری محاكمه شدند و در زمان اندكی شاید به فاصله 
كه  فیلم   هایی  در  تیرباران شدند.  یك ساعت  از  كمتر 
و  در حال شادی  مردم شما  است  موجود  زمان  آن  از 
را  ملت ها  دیگر  مردم  همین  چطور  پس  پایکوبی اند، 

بابت قوانینی مانند اعدام قضاوت می كنند؟
سال هاست که مجازات اعدام در رومانی لغو شده است و شما 
هرکاری انجام دهید دولت رومانی فقط شما را زندانی می کند و دیگر 
مجازات اعدام یا تیرباران در قوانین ما وجود ندارد. انقالب رومانی 
در ۱7 دسامبر به وقوع پیوست و در روز 25 دسامبر، چائوشسکو و 
همسرش تیرباران شدند و در این زمان یک هفته ای مردم در جریان 
امور قرار نگرفتند. در آن زمان ما یک شبکه تلویزیونی و رادیویی 
داشتیم که دولتی بود و مردم اصال نمی دانستند که این اتفاقات در 
حال وقوع است. البته هوا هم بسیار سرد بود، بنابراین مردم حتی 
از خانه  بیرون نمی رفتند تا متوجه اتفاقات آن روزها شوند. در این 
فرصت اندک نظامیان کودتا کردند و نیکالی چائوشسکو در یک 

دادگاه صوری محکوم و سپس تیرباران شد. 
بخارست  در  زندگی  با  را  تهران  در  زندگی  اگر   *

مقایسه كنید، كدام یك را آسان  تر می بینید؟

زندگی در هر دو پایتخت، نکات مثبت و منفی خاص خودش را 
دارد. مثال در بخارست آزادی بی حد و حصری برای افراد وجود دارد 
که اصال در تهران قابل تصور هم نیست، اما زندگی در تهران از 
منظر اقتصادی نسبت به بخارست ساده تر است، زیرا دولت منابعی 
می دهد  قرار  مردم  اختیار  در  را  یارانه هایی  آن  طریق  از  که  دارد 
اما دولت رومانی چون نفت و گاز ندارد، هزینه  هایش را از طریق 
مالیات، جریمه و... تأمین می کند و البته کار کردن در بیرون ایران 

بسیار سخت تر از داخل ایران است. 
ایران  مردم  برای  مزیتی  را  یارانه ها  شما  پس   *

می دانید؟
در ایران همه چیز از خاک گرفته تا منابع زیرزمینی غنی است 
و چون این منابع متعلق به مردم است دولت باید آن را در اختیار 
مردم قرار دهد اما در کشورهایی که این منابع وجود ندارند، دولت 
هم پولی ندارد تا آن را صرف مردم کند، پس مردم باید سخت تر 

کار کنند تا بتوانند از امکانات بهتری برخوردار شوند. 
* قطعاً پس از 9 سال زندگی در ایران دوستانی در 

این جا دارید. آیا ارتباطتان را با آن ها حفظ كرده اید؟
بله، ارتباط دوستانه برقرار است. من در دوران خوابگاه دوستانی 
داشتم که هم اکنون هم با آن ها ارتباط دارم و البته ارتباط کاری ام 
با استادان دانشگاه تربیت مدرس نیز برقرار است و هنوز باهم چند 

پروژه داریم که روی آن ها کار می کنیم. 
* با كدام مؤسسات فرهنگی ایرانی همکاری كرده اید؟

به  فارسی  زبان  از  را  اخبار  ترجمه  کار  ایکنا،  خبرگزاری  برای 
بنیاد سعدی داشتم که  با  انجام می دادم. همکاری خوبی  رومانیایی 
فعالیت آن ها حمایت از زبان و فرهنگ ایرانی اسالمی در خارج از کشور 
است. با این بنیاد سال ها همکاری داشتم و اکنون دوسال است که این 
ارتباط قطع شده است. متأسفانه انجمن های ایرانی، فعالیت هایشان را 
جدی نمی گیرند و همواره فرآیند پروژه را به پروسه تبدیل می کنند و 

برای همین بسیاری از فعالیت ها به سامان نمی رسد. 
چه  و  ادبی  منظر  از  چه  ایرانی،  مشاهیر  میان  در   *

تاریخی، چه شخصیت هایی برای شما جذاب تر هستند؟
در میان پادشاهان، کوروش کبیر برای من بسیار تحسین برانگیز 
است، زیرا بنیان گذار بسیاری از جنبه های تمدن، نه تنها در ایران بلکه 
در جهان به شمار می رود. همچنین ایران در زمینه ادبیات کالسیک 
بسیار قوی و اشعار شاعرانی همچون سعدی، حافظ، فردوسی و... در 
ادبیات جهان بی بدیل است. ادبیات ایران امروز هم در فرهنگ های 
دیگر اثرگذار است، مثال چندی است که آثار خانم پرینوش صنیعی 
در رومانی بسیار مورداستقبال قرار گرفته اند. سه کتاب از ایشان به 

رومانیایی ترجمه شده که در بین جوانان پر طرفدار است. 
می دانید،  فارسی  زبان  شما  این كه  به  توجه  با   *
شعر  زیبایی  گویای  می تواند  ترجمه  آیا  كه  بگویید 
اشعار  به ویژه  فارسی  ادبیات  زیبایی  و  باشد  پارسی 

كالسیك ایرانی را به خوبی ترسیم كند؟
در صدسال اخیر، ترجمه کارهایی از شاعران کالسیک ایرانی 
اما به طور کامل ترجمه نشده بودند، مثال اشعاری از  وجود داشته 
حافظ، سعدی و خیام، در دسترس بود اما هیچ کسی تمام آثار را 
ترجمه نکرده است، کسی نمی تواند این کار را انجام دهد. ترجمه 
کردن شعر ایرانی کالسیک، کار بسیار دشواری است، به این دلیل 
که باید خیلی خوب زبان فارسی را بلد باشید، رمان خوانده باشید 
و حتی شاعر باشید تا  بتوانید مضمون یک شعر را بعد از ترجمه 
به خوبی منتقل کنید. اما من کتاب قصه های طنز مالنصرالدین را 
کوتاه  داستان های  زمان  آن  در  است.  آسان تر  که  کرده ام  ترجمه 
برای  و  داشتم  دوست  بسیار  را  دمنه  و  کلیله  و قصه های  سعدی 
مرحوم  خوب  بچه های  برای  خوب  قصه های  کتاب  از  تدریس 

مهدی آذریزدی استفاده می کنم که بیان خوبی دارد. 
* شعرهای معاصر را شاید راحت تر بتوان ترجمه 
زبان  شما  وقتی  بدانم  می خواهم  است؟  درست  كرد، 

فارسی یاد گرفتید، چه كسی نظرتان را جلب كرد؟
پیچیده  زیرا آن وزن های  نو ساده تر است،  قطعًا ترجمه شعر 
کلمات،  انتخاب  با  می توانید  راحت تر  و شما  ندارد  وجود  عروضی 
مفهوم را به مخاطب منتقل کنید. درست است که گفتم من ادبیات 
نخواندم ولی داستان های کوتاه سعدی را خوانده ام و قصه هایی مثل 
کلیله و دمنه را دوست دارم. گاهی این جا فارسی تدریس می کنم و 
از آن قصه های کوتاه پندآموز برای دانش آموزان می خوانم تا هم 
زبان فارسیشان بهتر شود و هم از موضوعات خوبی برای ترویج 

مفاهیم اخالقی در جامعه استفاده کرده باشم، مثال از حکایت های 
سعدی بهره می گیرم.

چه  كرده اید.  ثبت  ایران  اسم  به  سایتی  شما   *
شد كه این سایت را درباره ایران افتتاح كردید و چه 

بخش هایی دارد؟
رومانی  به  ایران  از  سال   ۹ از  پس   20۱2 سال  در  وقتی 
ایران  درباره  مرا  تجارب  هم  دیگران  باید  که  دریافتم  بازگشتم، 
سایت  این  کردم .  اندازی  راه  را  سایت  این  همین  برای  بشنوند، 
در  آن هاست.  از  یکی  ایران شناسی  که  دارد  مختلفی  بخش های 
بخشی دیگر، خاطراتم از ایران را با دیگران به اشتراک می گذارم و 
در بخشی دیگر اخبار و وقایعی را که می تواند برای مخاطب جذاب 
باشد. من عالقه مندم هم وطنانم در مورد ایران بیشتر بدانند و آن 
نگاه منفی که در میان بسیاری از افراد وجود دارد به شیوه صحیحی 
اصالح شود، چون اکثر ایرانیان خوب و اصیل هستند و امیدوارم 

بتوانم این وظیفه را به درستی انجام دهم. 
استاد  مانند  استادانی  كالس  در  ایران  در  شما   *
مرحوم آیینه وند حضور داشتید و ایشان به عنوان داور، 
پایان نامه شما را داوری كردند. از تجارب دانشگاه های 

ایران برایمان بگویید. 
و  خوب  بسیار  تربیت مدرس،  دانشگاه  در  ایرانی  استادان 
دکتری ام  تز  من  بودند.  برخوردار  باالیی  سطح  از  علمی  نظر  از 
و  رساندم  به پایان  جان  احمدی  فاطمه  دکتر  خانم  راهنمایی  با  را 
مرحوم صادق آیینه وند هم که چهره شاخصی در حوزه تاریخ اسالم 
بودند، داوری تز مرا برعهده داشتند. خانم جان احمدی در دانشگاه 
در  میهمان  به عنوان  زمان  آن  در  و  می کنند  تدریس  الزهرا)س( 
دانشگاه تربیت مدرس بودند. به طور کلی تحصیل در دانشگاه های 
همکاری های  هم  اکنون  بود.  لذت بخش  بسیار  من  برای  ایران 
مشترکی میان ما و دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد و دو پروژه 
هم با خانم دکتر جان احمدی داریم که در حال اجراست. قبل از 
شیوع کرونا ما در رومانی میزبان استادان ایرانی بودیم و اگر این 

بیماری نبود، این ارتباطات قطعا گسترش می یافت.
 اما نقطه ضعفی که در میان بسیاری از استادان و دانشجویان 
به چشم می خورد، عدم آشنایی آن ها با زبان های دیگر است و همین 
موضوع سبب شده تا آن ها نتوانند دانشی را که تولید می کنند در 
در صدسال  شیعه  حوزه  در  مثال  دهند.  قرار  کشورها  سایر  اختیار 
گذشته کتب اندکی وجود دارد و جوانان ایرانی چون در این برهه 
زمانی زندگی می کنند، برای ترجمه آثاری با این مضمون ضرورتی 

در خود احساس نکرده اند.  
مسلمان،  كشوری  در  و  هستید  مسیحی  شما   *
تاریخ اسالم خواندید. شباهت دین شما با دین اسالم 

در چیست؟  
هر  برای  باید  تاریخ  علم  در  آمده ام،  دانشجو  به عنوان  من 
سخنی منبع آورد و آن را اثبات کرد. درست است که قبال اطالعاتی 
درباره اسالم نداشتم اما امروز می بینم خیلی ها در دنیا بر ضد اسالم 
فعالیت می کنند. این تصور درست نیست و من چیز بدی در اسالم 
ندیده ام و می توانم بگویم شباهت زیادی به مسیحیت دارد، یعنی 
اغلب آموزه های دین اسالم با مسیحیت یکسان است و شاید سی 
درصد تفاوت دارند. هر دو دین خداباورند و به بهشت و جهنم و 
علیه  فراوانی  منفی  تبلیغات  اما  دارند  اعتقاد  مرگ  از  پس  جهان 
اسالم از همه نظر وجود دارد که اجازه نمی دهند مردم جهان با این 

شباهت ها آشنا شوند.
* و نکته پایانی.

که  هستند  آن  نیازمند  ایران  مردم  که  بگویم  باید  پایان  در 
مدعی  نمی توان  کنند.  پیدا  مدرنیته  و  سنت  بین  را  خود  هویت 
اندیشه مدرن بود و سنتی رفتار کرد. به نظر من جامعه ایرانی در این 
زمینه در معرض بحران است و تعارض بین سنت و مدرنیته سبب 
خواستار  ایرانی  مردان  مثال  شوند،  سردرگمی  دچار  مردم  تا  شده 
دختر  به دنبال  ازدواج  هنگام  در  اما  هستند  حصر  و  بی حد  آزادی 
آفتاب و مهتاب ندیده می گردند. زنان ایرانی نیز به نوبه ای دیگر در 
این سیستم اسیرند، مثال هنگام ازدواج به دنبال مهریه باال هستند 
اما ضرورتی برای مشارکت در زندگی مشترک حس نمی کنند و بار 
مسئولیت را بر شانه مردان می اندازند. یک ضرب المثل رومانیایی 
می گوید وقتی یک پایت در یک کشتی و پای دیگرت در کشتی 
دیگر باشد قطعا نمی توانی حرکت مثبتی داشته باشی و پیشرفت 

کنی، جامعه ایرانی نیز باید این بحران را سپری کند.



آب و نان
می گویند حاجی میرزا آقاسی به حفر قناتی فرمان 
مقنی  رفت،  قنات  بازدید  برای  كه  روزی  بود.  داده 
اظهار داشت: كندن قنات در این جا بی حاصل است، 
چراكه این زمین، آب ندارد. حاجی جواب داد: نادان! 

اگر آب برای من ندارد، نان كه برای تو دارد!
وزیر محمدشاه،  آقاسی،  میرزا  تالش های حاجی 
در كندن قنوات و ریختن توپ، مشهور است. شاعری 

متخلص به بیدل درباره او گفته:
نگذاشت برای شاه، حاجی، درمی

شد صرف قنات و توپ، هر بیش و كمی
نه مزرع دوست را از آن آب نمی

نه لشکر خصم را از آن توپ غمی!
امثال و حکم

 
 نازپرورده!

قوام السلطنه  قمری،  هجری   1341 سال  در 
به عنوان وكیل مشهد در مجلس شورای ملی حاضر 
می شد و چون در زمان رئیس الوزرایی خود، دشمنی 
را  روزنامه نگاران  و  ایران  مردم  و  رجال  از  عده ای 

برانگیخته بود، همه علیه او حرف می زدند.
یك روز در مجلس شورای ملی برای دفاع از خود 
به پا خاست و نطق بسیار مفصلی ایراد كرد و در پایان، 

این بیت را به عنوان حسن ختام بر زبان آورد:
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه رندان بالكش باشد
آقای  زد:  فریاد  یکی   ویژه  لژ  پشت  از  ناگهان 
قوام السلطنه! این شعر را شاهزاده عین الدوله برای 

شما خوانده اند، این طور نیست؟!
این  سپهر  مورخ الدوله  دیدند  و  برگشتند  همه 
شلیك  احوال،  این  متعاقب  و  است  گفته  را  متلك 
ملی  شورای  مجلس  چهاردهم  دور  نمایندگان  خنده 
برخاست. قوام نیز رنگش پرید، اما لبخندی زد و از 

پشت تریبون دور شد.
 

ریش
در  و  خوانسار  نجبای  از  قرقی  محمدعلی  حاجی 
جوانی بسیار خوش سیما بود و شعر خوش می گفت. 

این بیت از اوست:
حسن اگر  دادی دگر ریشم چه بود؟

ریش چون دادی ز حد بیشم چه بود؟ !

جواب دندان شکن
و  شعر  ادعای  كه  شهر  شیخ زاده های  از  یکی 
شاعری می كرد، از این غزل »امیرعلی شیر نوایی«، 
بایقرای  حسین  سلطان  وزیر  و  دانشمند  شاعر، 

گوركانی استقبال كرده و گفته بود:
بس كه در جان فکار و چشم بیدارم تویی

هركه پیدا می شود از دور، پندارم تویی! 
بعد از آن كه غزل خود را تمام كرد، كسی به مطلع 
آن ایراد گرفت و گفت: شما در این بیت فرمودید هركه 
یا  خری  شاید  تویی....  پندارم  دور،  از  می شود  پیدا 

گاوی پیدا شود؟ ایشان پاسخ داد: باز پندارم تویی!
 

شعر نجات بخش
تا  بود  غزنین  عازم  سلطان سنجر،  كه  وقتی 
برابر  در  دید  بهرام شاه  كند،  سركوب  را  بهرام شاه 
محمد  فخرالدین  پس  ندارد،  مقاومت  تاب  او  لشکر 
به  داشت،  ارجمند  مقامی  كه  را  نیشابوری  محمود 

شفاعت نزد سنجر فرستاد.
وقتی فخرالدین به تکین آباد رسید، سپاهیان او را 
با احترام نزد سلطان بردند و چون به درگاه شاه رسید، 
گفت: بهرام كه شاهی از این درگاه یافته است، زمین 

خدمت می بوسد و می گوید:
گر آب دهی نهال خود كاشت�ه ای

ور پست كنی بنا خود افراشته ای
من بنده همانم كه تو پنداشته ای

از دست میفکنم چو برداشته ای!
تقصیر  از  سنجر  سلطان  تقریر،  حسن  این  با 

بهرام شاه درگذشت و از نیمه راه بازگشت.

پیشرفت!
حسین آقا مدتی بود هوس شعرگفتن به سرش زده 
بود ولی هرچه به خودش فشار می آورد نمی توانست 
یك بیت هم بسازد. روزی نزد شاعری رفت و گفت 

بیتی ساخته ام. استاد گفت بخوان. گفت:
شرایع، كتابی است در علم فقه

كه هركس بخواند شود خوشنویس!
استاد خندید و مدت ها با او سروكله زد تا توانست 
فقط قافیه را به او بفهماند. بعد از چندی آمد و گفت: 

استاد، شعر خود را به این صورت اصالح كردم:
شرایع كتابی است در علم فقه

كه هركس بخواند، شود خوشنوقه!

پاسخ رستم
بعد از آن كه عبداهلل خان ازبك، خراسان را مورد تاخت 
رستم  قبر  به  گذارش  در سیستان  روزی  داد،  قرار  تاز  و 

افتاد. با لحن شماتت بار از روی طعنه این بیت را خواند:
سر از خاک بردار و ایران ببین

به كام دلی�ران ت�وران ببی�ن!
سپس گفت نمی دانم اگر رستم قادر به پاسخ دادن 
ایرانی  نژاد  كه  او  وزیران  از  یکی  می گفت؟  چه  بود، 
داشت، گفت اگر خشم نگیری بگویم. گفت بگو! آن 

وزیر گفت اگر قادر به پاسخ دادن بود، می گفت:
چو بیشه تهی مانَد از نره شیر

شغ�االن درآین�د آن جا دلی�ر!
 

دروغ
هركس    كرد  وصیت  مستکبر  متموالن  از  یکی 
شعری مناسب سنگ مزار او بگوید، یك بدره طال به 

او بدهند. شاعری این چند بیت را برای او ساخت:
یک�ی از بزرگ�ان دنی�ا و دی�ن

در این جا نهفته س�ت زیر زمین
ز اعمال او خلق، خرس�ند ب�ود

فزون ت�ر ز هركس هنرمن�د بود
بسی عقل و تدبیر و فرهنگ داشت

ز مردم فریبی بسی ننگ داشت
... ب�رای یک�ی ب�دره بی ف�روغ

نشاید ازاین بیش گفتن دروغ!

تیغ ناز
نادرشاه افشار، یکی از شاهان بیدادگر ایران بود. 
وی در شش سال آخر سلطنتش دست به جنایاتی آلود 
كه به قول باستانی پاریزی، گویی سزاوار آن بود كه 
به خاطر خدمات اولیه اش، مجسمه او را از طال بسازند 

و به خاطر جنایات بعدی اش، آن را آتش بزنند.
اقدامات نادر با لشکركشی های بی حاصل و مخارج 
منار ساختن ها،  كله  از  و  و غارت ها  قتل  و  كمرشکن 

برای مردم غارت شده ایران، بالیی عظیم بود. 
آن چنان  هندوستان،  به  لشکركشی  هنگام  وی 
نظام الملك  كه  انداخت  راه  به  دهلی  در  قتل عامی 
جنوب شبه قاره  در  »دكن« -سرزمینی  نایب السلطنه 

هند- نزد او آمد و گفت:
دگر نمانده كسی تا به تیغ ناز كشی

مگر كه زنده كنی مرده را و باز كشی!

60



وعده سر خرمن
ملك التجار خراسانی قول داده بود برای جالل الملك 
)ایرج میرزا( بوقلمون بفرستد. چون از وعده او خبری 

نشد، ایرج این دوبیت را برایش فرستاد:
آن قول پر از مکر و فسون تو چه شد؟

الطاف ز حد و عد برون تو چه شد؟
با آن هم�ه وع�ده ها كه بر م�ن دادی

غاز تو چه شد؟ بوقلمون تو چه شد؟
ملك التجار در پاسخ ایرج، این رباعی را سرود:

ایرج ز خراسان، طل�ب غاز نم�ود
باب طم��ع و آز به م�ن باز نم�ود

غاف�ل بود او كه غ�از یا بوقلم�ون
چون دانه نبود جمل�ه پ�رواز نم�ود

ایرج چنین پاسخ داد:
حیف است كه خلف وعده آغاز كنی

با شعر مرا از س�ر خ�ود باز كن�ی
ب�ا داشت��ن ه�زارها ب�وقلم��ون

از دادن ی�ك بوقلم�ون ناز كن�ی!
و ملك التجار دوباره چنین جواب گفت:

ای آن كه سزد خوانم اگر شهبازت!
طوطی است همه كلك شکرپردازت!

چون بهره نبردم ز تو قازی همه عمر
هرگ�ز نده�م بوقلم�ون و غ�ازت!

 
حسرت

و  شیرازی  لسانی  شاگردان  از  تبریزی،  حیدر 
مخالف شریف تبریزی است. چندنوبت به هندوستان 
قطعه  نیافته،  گفته، چون صله  را  اكبرشاه  مدح  رفته 

زیر را سروده است:
در مدح پادشاه سخن سنج مل�ك هند

گفتم قصیده ای كه پسندید هركه دید
زان سان قصیده ای كه به گاه نوشتنش

آب حیات بر ورق از خامه می چکید
اما چو روزگار مددك�ار م�ن نب�ود

زان شاخ گل به پای دلم خار غم خلید
نشنید شاه عقده گشا مصرعی ز من

نگشود قفل آرزوی من از آن كلید
بودم ز آب دیده خود غرق بحر خون

كز غیب این ترانه به گوش دلم رسید:
»حافظ وظیفه تو دعا كردن است و بس

دربند آن مباش كه نشنید یا شنید«
خلعت  شاه  طرف  از  قطعه،  این  خواندن  از  پس 
و صله دریافت كرد، ولی چون خازن در پرداخت آن 
اهمال می كرد، قطعه زیر را گفت و برای شاه فرستاد:

مشکلی دارم شها! خواهم كنم پیش تو عرض
زان كه زین مشکل مرا صد خار حسرت بر دل است

سیم و زر انعام كردی لیك از خازن مرا
هم گرفتن مشکل و هم ناگرفتن مشکل است!
گلزار جاویدان- محمود هدایت

شعر و شغل
پزشکان  نخستین  از  یکی  شفاءالدوله،  مرحوم   
ایرانی در زمینه پزشکی نوین بود. او در قم، درست 
مطب  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  صحن  مقابل 
آویخته  مطبش  دیوار  به  كه  تابلویی  روی   و  داشت 

بود، این بیت به چشم می خورد:
مطب دكتر این جا، كاخ بنت مصطفی آن جا

بشارت دردمندان را، دوا این جا شفا آن جا!
شاعر خوش ذوقی به نام هادی رنجی كه به شغل 
خود  كوچك  مغازه  در  نیز  بود  مشغول  كلیدسازی 

تابلویی آویخته و روی آن  نوشته بود:
به ناامیدی از این  در مرو، امید این جاست

فزون تر از عدد قفل ها كلید این جاست!
 

درخت گلندر!
یکی از ویژگی های دوره قاجاریه آن بود كه اغلب 
كارهای  و سفله، مصدر  چاپلوس  بی سواد،  اشخاص 
در  نداشتند.  را  آن  لیاقت  هرگز  كه  می شدند  مهمی 
بزرگ،  شهرهای  اداره  برای  ناصرالدین شاه  زمان 
وزارت خانه هایی تأسیس شد. عبداهلل مستوفی، میزان 
سواد و آگاهی وزیر تهران را این طور شرح می دهد: 
وزارت تهران، نصیب محمدابراهیم خان معمارباشی، 
اما  بود  این شخص بی سواد  كامران میرزا شد.  دایی 
معقوالت  در  تصرف  خود  شنیده های  از  می خواست 
كند و گه گاه توی خشت ها می دوید )یعنی در كارهایی 
نداشت(.  آن ها  از  اطالعی  هیچ  كه  می كرد  دخالت 
عطش  رفع  كه  چیزهایی  از  سخن  روزی  ازجمله 
می كنند به میان آمده بود. محمدابراهیم خان كه  وزیر 
نظام هم لقب داشت، گفته بود كه سیرابی هم رفع 
]محتشم  شاعر  كه  نشنیده اید  مگر  می كند،  عطش 

كاشانی[ گفته است:
بودند دیو ودد همه سیراب و می مکید

خاتم ز قحط آب، سلیمان كرب�ال!
درخت  چرا  بود  گفته  باغبانش  به  هم  یك دفعه 
گلندر  بودند  پرسیده  نمی كاری؟  من  برای  »گلندر« 
چه گلی است؟ گفته بود همان گلی كه شیخ سعدی 

تعریف آن را كرده و گفته است:
یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست

كه سروهای چمن پیش قامتش پستند!
داستان هایی از عصر ناصرالدین شاه- محمود حکیمی

رجزخوانی
از سلطان جنیدمیرزا و همسرش قدرت السلطنه، 
كه  است  باقی  پسر  دو  ناصرالدین شاه،  دختر 
همسر  از  می شدند.  خوانده  امیرناصر  و  امیرفرهاد 
ناصرالدوله  شاهزاده  دختر  ایران السلطنه،  دومش 
طبیب  همسر  كه  ماند  به جا  دختری  نیز  فرمانفرما 

عالی مقامی به نام دكتر فرهاد بود. 
بزرگوار  پدر  شمس،  لسان الحکما  شاهزاده 
به شمار  قدر  حریفی  نرد،  نبرد  در  پروفسور شمس 
می رفت. رفته رفته كار از ادعاهای معمول و رجزخوانی 
كه  انجامید  منظومی  حماسه سرایی های  به  منثور 

هرروز پیش از آغاز بازی برای هم می خواندند.

مثال شاهزاده لسان الحکما سروده بود:
شه�زاد چرا نرد جف�ا می ب�ازی؟

با نقشه ز هر طرف به ما می تازی
در تخته ندیده ام حریف تو كسی

لیکن به لس�ان الحکما می ب�ازی!

یا شاهزاده معتمدالدوله سروده بود:
شهزاد به هر علم و عمل بینایی

تال�ِی حکی�م ابوعل�ی سینای�ی
عیبت نبود اگر به نرد و شطرنج

نزد من و اعتصام چون حلوایی!
 

عیب پوشی
مواجب عقب مانده  در طلب  زمانی  »غیاث الدین« 

خود، این رباعی را برای شاه عباس فرستاد:
ای از تو فروغ، چشم خونبار مرا

بگشا به نگاهی گ�ره ك�ار م�را
ای عقده گشای ملك ایران سخن

امس�ال بده مواج��ب پار م�را!
این  و  آماده  مشجری  زربفت  كه  است  مشهور 

رباعی را در حاشیه آن نقش كرد و برای شاه برد:
ای ش�اه سپه�ر ق�در خورشی�دلق�ا

خواه�م ز بق�ا به ق�د عم�ر تو قب��ا
این تحفه به نزد چون تویی عیب من است

خواهم كه بپوش�ی ز كرم عی�ب مرا
شاه در جواب گفت: به چشم، بپوشم!
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سرشناسانی که آن ها را 
به عنوان شاعر نمی شناسیم

شعر

ارنستو چه گوارا در ۱4ژوئن ۱۹28 در »روساریو«ی آرژانتین به دنیا آمد. 
26ساله بود که از دانشگاه بوئنوس آیرس دکترای پزشکی گرفت. بعد از آن 
تمام زندگی اش را وقف مبارزه و جنگ چریکی با حکومت های دست نشانده 
آمریکا کرد. او در گواتماال، بولیوی، نیکاراگوئه، هندوراس، مکزیک و کوبا در 
کنار نیروهای ضداستعمار جنگید تا این که باالخره در یکی از درگیری ها در 

بولیوی کشته شد.
چه گوارا روح بلندی داشت. هیچ وقت هیچ یک  از اسرای خود را نکشت 
و همیشه آن ها را پس از خلع سالح، آزاد می کرد اما نکته این جاست که مردم 
همیشه او را به عنوان یک چریک می شناختند، درحالی که وی طبعی ظریف 

داشت و شعر هم می سرود.

پیکار نهایی

گفتی که آفتاب را سر برآمدن است
پس برخیزیم و عزم سفر کنیم

و با ابروان گره خورده و عزمی استوار
به همه خواری ها و خفت ها خط بطالن بکشیم

یا کشته شویم یا فراچنگ آریم پیروزی را
با نخستین شلیک گلوله هایمان

سراسر جنگل با نوری خیره کننده برخواهدخاست
یاران پیکارگر از هر سوی سر بر خواهند داشت
در کنار تو خواهیم ایستاد، یک پارچه و یک صدا
آن گاه  که صدای تو صالی آزادی سر داد

و آن چهار اصل اصیل:
عدالت، اصالحات ارضی، نان و آزادی

شد طنین انداز
ما در کنار تو خواهیم بود با  استواری و صراحت تمام

و اندر آن هنگام که پیکارمان
در رویارویی با ستمگر مکار

با پایان گرفتن روز یافت سامان
این جا و آن جا برای پیکارهای نهایی 

ما در کنار تو خواهیم بود بی گمان
بر ما مباد هرگز

که پذیرای هدیه شان باشیم
یا به سازشی تن دردهیم

ما تفنگ هایشان را می خواهیم و بس
و فشنگ هایشان را و صخره ای که بدان پشت دهیم...

همین!

کسی از اهالی فرهنگ و هنر نیست که بهرام بیضایی 
اما کم تر کسی می داند که وی گهگاه شعر هم  نشناسد  را 
می سراید. این نویسنده و کارگردان بنام ایرانی، زاده پنجم دِی 
۱۳۱7 تهران، بارها در رأی گیری از منتقدان سینمایی، برترین 
کارگردان تاریخ سینمای ایران شناخته شده و بعضی از موّرخاِن 
سینما کارهای فیلم سازانی از نسِل بیضایی و تقوایی و علی 
حاتمی را سرآغاز فصل جدیدی در سینمای ایران دانسته اند 
که آن را »موج نو« نامیده  و فیلم های دهه ۱۳50 بیضایی 
این جریان سینمایی  را در  مانند »غریبه و مه« و »کالغ« 

گنجانده اند.

اگر من بزرگ نمی شدم

اگر من بزرگ نمی شدم
مادربزرگ نمی مرد

اگر من بزرگ نمی شدم
پدربزرگ زنده بود

چه ستمی کردم به شما با قد کشیدنم
پدر! مادر! 

که چنین شکسته شدید
نه مویی سپید بود

نه پشتی خمیده بود
اگر همان که بودم

بودم
بیا فرزند! شمع یک سالگی است!

کی عروسی ات را می بینم؟

و  نام سلیمان حییم  با  ایرانی است که  کم تر محصل 
دیکشنری هایش آشنا نباشد اما بسیاری از استفاده کنندگان 
فرهنگ های لغت او در سه-چهار نسل اخیر نمی دانند که 
آن مرحوم شعر هم می گفت و اهل موسیقی و نواختن تار و 
عاشق سفر بود. این لغت شناس نامدار که 25 بهمن ماه ۱۳48 
در اثر سکته قلبی درگذشت، در وصیت نامه اش نوشته بود: 
»از برگزاری مراسم پذیرایی در ایام سوگواری پرهیز کنید و 
کلیه مخارجی را که برای وفات من درنظر گرفته اید، یک جا به 

دختری که در آستانه ازدواج است و جهیزیه ندارد بپردازید.«

اشك و سفر

ای اشک که جز تو مونسم نیست
برگوی که تارو پودت از چیسـت؟
ای گـوهـر پـاک! از چـه مـعـدن

ره یافتــه ای بـه  دیــده مـــن؟
گـه آگهــی غمـت شعـار اســت
در محفـل شادی ات چه کار است؟
یـارب ز چـه روی گـاه و بی گــاه
شـد لـذت روح، اشـک جانکــاه؟
تا اشک به چشـم اهـل دنیاسـت
»اشک و سفر« حییـم برجاسـت!
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چه شد از من نمی كنی یادی؟

اي ج�الل اي جه�ان ف�روز رفی�ع         چه ش�د از م�ن نم�ي کن�ي یادي؟
م�ي فرست��م ت�و را درود و س�الم        ک�ه م��را آن یگ�ان��ه است���ادي

در سپ��هر بری��ن ست��اره صب�ح         در زمی����ن ب�رم���دار اوت���ادي
اوج پ����رواز ت�ا ف��راس��وی����ي       م�وج آیین���ه  ت���اب ارش����ادي
نش��ر زیب��ا و شع��ره�اي لطی�ف       رام���ش روح م��ي ف�رست����ادي
تو هم�ان��ي به مل��ک استغن����ا        ک���ه ز رن���گ تعل�����ق آزادي
تو بزرگ�ي و م�ن ن��دارم ش���ک        در صف���ا ب�ا ف�رشت���ه همزادي
در شگفتم که بي به�ان���ه چ���را        خاط���رم را به دس�ت غ�م دادي؟
نه خطابي ن�ه پی���ک و پیغام��ي        نه ز گلبان��گ عش���ق ام��دادي
یاد آن روزه�ا به خی��ر ک��ه ب��ود        جان���م آس���وده با دل ش���ادي
حالي افس�رده ام چن��ان چون ناي         سین�ه را نیس�ت ت�اب ف���ریادي
خست�ه از پا نشست��ه ام اي دوست        »مشف�ق« دل شکست��ه را یادي!

1392/9/1- مشفق كاشاني

اخوانيه زندہ ياد مشفق كاشانی و جالل رفيع

تو  بهاری
* از حیث ذکر سابقه بي فایده نیست که گفته شود قبال در ضمیمه ادب و هنر روزنامه اطالعات، دو اخوانیه از شادروان استاد مشفق کاشاني و 

پاسخ آن توسط جالل رفیع چاپ شده است؛ اخوانیه نخست با مطلع »آزرده ام ز خویشتن خویش، اي جالل...« )ضمیمه ادب و هنر ۱6 اسفند۱۳۹0( و 
اخوانیه دوم با مطلع»... سالمي ز ژرفاي جان مي فرستم« )ضمیمه ادب و هنر 2۳ اسفند۱۳۹0(. جالل رفیع نیز هر دو را به ترتیب با مطلع هاي »اي دل غم دیار 

مخور یار مشفق است« و »بزرگا، خردمند َمردا، ُمرادا« پاسخ داده که در تاریخ هاي یادشده به چاپ رسیده است. 
اینک سومین و آخرین اخوانیه را مي خوانید که اثر طبع استاد مشفق و جالل رفیع است، اما صد افسوس که دیگر حضرت استاد مشفق کاشاني، در جمع یارانش 

حضور ندارد و جایش خالي است. 
 رفیع مي گوید: »آن چه را استاد مشفق در هر سه اخوانیه درباره من گفته است، به پاي شفقت و مشفق بودن استاد و فروتني زایدالوصف او و نیز به پاي زبان شعر که زبان 
اغراق است بگذارید. من شاگرد او بوده ام و هنوز هم در محضر استاداني چون او افتخار شاگردي دارم. او استاد مسلم غزل فارسي معاصر بود که در دهه بیست )در دوره اي که 

سهراب سپهري شعر کهن در اوزان عروضي مي سرود( بر اشعار سنتي دوست و همشهري اش سهراب، استادانه نظارت مي کرد.«
 استاد مشفق یک سال قبل از فوت، در شعر جدیدي که سروده و فرستاده بود، از این که مدتي او و جالل یکدیگر را ندیده  بودند ابراز ناراحتي و دلتنگي کرده است. متأسفانه 
سالي نگذشت که استاد در انجمن شاعران، در حضور دوستان و دوستدارانش و در مجلس نکوداشت والدت شاعر ارجمند، سهیل محمودي، دعوت حق را لبیک گفت و رفت.

دوستت  دارم ای بزرگ استاد

ک��اش در س�رنداشت���م ی��ادي       ج��ز ت��و از هی��چ آدمی����زادي
ت�و به��اري و این خ���زان زده را       عی��ن اردیبهش��ت و خ���ردادي
دوست��ت دارم اي ب�زرگ است��اد       ب�����س ک����ه آزاده اي و آزادي
در کوی��ر کبی��ر شع��ر و شع��ور       ب���اغ اندیش�ه ه���اي آب����ادي
سن���د مه���ر ُمه���رخ�ورده دل      به گواهی��م ک���اش م���ي دادي
ک�اش ج��ز این سند به محکمه ام      عش��ق را خ�ود نب��ود اَسن���ادي
ک�اش هرگ�ز نبینم��ت غمگی��ن      گرچ��ه در غمسرای�ي ات ش��ادي
با غ�م دوس��ت ش�ادي و مس�رور      ب�ر در ب���اغ شع��ر، شمش���ادي
ک��اش افس��رده ات نم�ي دی��دم        اي ک�ه با خ��ود نش��اط را زادي
آن قدر »ک��اش« گفت�ه ام با خ�ود       که ن��دارد ک��سي ش در ی��ادي
ش�دم از ک�اش ک�اش، کاش��اني        وه چ�ه ذک��ري، شگف�ت اورادي
»خاط�رت را به دست غم دادم«؟         خاط��رم را به دس�ت غ�م دادي!
مشفق��ا، م�رش���دا، م��رادا، واي       کز من��ت رف��ت همچ�و بیدادي
تو ببخش��اي بر م�ن اي است��اد        ک�ه بزرگ���ي، هن���روري، رادي
ک�اش در محض��ر ت��و ب��ودم تا       صی��د اندیش��ه را ت��و صی��ادي
درد لیل���ي ب��راي مجن��ون���ي       غ�م شیری���ن ب��راي فره��ادي
اي بس��ا شاع�ري که شی�اد است       نف��ي هرچ��ه شری��ر و شی�ادي
به مق��ام رفی���ع ت��و سوگن���د       که نداری�م چ��ون ت��و است��ادي.

شاگرد شما � جالل رفیع
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یک  فقط  ما  همسایگی  در  نداشتیم.  ماشین  وقت ها  آن 
بودند  کریمی  آقای  خانواده   هم  آن  داشتند،  ماشین  خانواده 
بهش  بابا  که  ذوق زنش  تو  چراغ های  و  سفیدشان  پیکان  با 
می گفت پیکان جوانان. همان یک ماشین هم پارک می شد 
جلوی در خانه. کمی آن طرف تر ژیان پنچر خرابی سال ها بود 
پارک  کریمی  آقای  جوانان  پیکان  آب پشت سر  کنار جوی 
شده بود؛ لش و ول، نصفش افتاده بود توی جو، طوری خم و 

وارفته بود که انگار همان جا سکته  مغزی کرده و فلج افتاده.
غروب ها که می شد من و برادرم نوبتی سر کوچه کشیک 
می دادیم تا توی خلوتی، به خصوص وقتی آقای کریمی با زن 
پرافاده   و ناخن الک زده  و به قول مامانم قرتی اش سوار شدند 

سبز  ژیان  سراغ  برویم  بدو  بدو  رفتند،  و 
درب و داغان.

ژیان

 نشميل كرباسيان

برادرم با ترفند در ماشین را باز می کرد. ترسان و لرزان 
تمام قدرت  با  ماشین.  تو  را می پاییدیم و می پریدیم  همه جا 
دنده اش را که شبیه تی بود این ور و آ   ن ور می کردیم. برادرم 
را  کریمی  خانم  ادای  هم  من  و  فرمان  پشت  می نشست 
درمی آوردم، پشت چشمم را نازک می کردم و لب هایم را قلوه، 
دست هایم را پشت هم تکان تکان می دادم، عشوه می آمدم که 

مثال سوار ماشینم.
من.  کنار دست  می داد  لم  برادرم  که می شد،  من  نوبت 
عمو  کادیالک  پشت  نشسته ام   انگار  که  می راندم  طوری 
را  دنده  جاده .  به  پیچیده ام  و  زده ام  دودی  عینک  و  رحیم 
فشار می دادم. پایم به پدال گاز نمی رسید. به زور کل بدنم را 
کش و قوس می دادم و دراز می افتادم روی کالچ، فرمان را 

می چرخاندم و فریاد می زدم: »بزن بریم!«
ماشین بازیمان که تمام می شد اول برادرم پیاده می شد و 
همه جا را با دقت می پایید، وقتی مطمئن می شد کسی نیست، 
اشاره ای می کرد به من و من  هم مثل گربه بی صدا از ماشین 

می پریدم بیرون.
آن روز باران نم نم می بارید. بوی نوروز همه جا را پر کرده 
بود. دو ماهی قرمز توی تنگ برای خودشان این طرف و آن 
و  کرده  تمام  را  منزل  کارهای  آخرین  مادر  می رفتند.  طرف 

مشغول چیدن وسایل سفره هفت سین بود.

بابا صدای رادیوی ِکرم رنگ بزرگش را مثل همیشه بلند 
مجری  می پیچید.  خانه  توی  موج هایش  و صدای  بود  کرده 
برنامه وزوزکنان با صدایی از ته چاه داد می زد: رادیو فارسی 
محکم  یکی  بابا  می شد،  قطع  که  صدا  آمریکا...  صدای 
می کوبید به کله  رادیو، رادیو تکانی می خورد و دوباره وزوزش 
از قبل بیش تر در فضا می پیچید. بابا صدای رادیو را تا آخرین 
درجه بلند می کرد تا بهتر شنیده شود اما فقط صدای وزوزش 
باشند.  کرده  حمله  ما  خانه  به  زنبورها  انگار  می شد؛  بیش تر 
من و برادرم تازه از حمام آمده و لباس عیدمان را به تن کرده 

بودیم.
من جلوی آینه موهایم را شانه می زدم، چون مامان گفته 
زبر  و  ژولیده  موهایت  بعد،  سال  آخر  تا  نزنی  شانه  اگر  بود 
خواهد ماند. گوش هایم را تیز کردم. صدای پای آقای کریمی 
که  برادرم  به  دادم  اشاره ای  آمد.  راهرو  توی  از  خانمش  و 

»وقتشه«!
 هردو مثل برق گرفته ها دمپایی پوشیدیم و بدون توجه 
دقیقه   چند  می رین؟  »کجا  می زد  داد  که  مادرم  صدای  به 
دیگه سال تحویله!« دویدیم سر کوچه. می خواستیم آخرین 
دقایق سال را پشت ماشینمان بنشینیم. مامان می گفت لحظه  
تحویل سال مشغول هرکاری باشید تا آخر سال بعد به همان 
کار مشغولید، اگر کثیف باشید، کثیف می مانید. اگر در حمام 
بروید  دستشویی  به  اگر  و  می مانید  حمام  در  همیشه  باشید 
آن سال بیش تر دستشوییتان می گیرد. ما هم تصمیم گرفته 
بودیم سوار  ژیان بشویم، چون آرزو داشتیم بابا آن سال ماشین 

بخرد و ما تا پایان سال بعد ماشین سواری کنیم.
 تمام سال منتظر لحظه  تحویل سال بودیم تا بچپیم توی 
ماشین خودمان. دوان دوان پشت سر آقای کریمی و همسرش 
خانم  و  کریمی  آقای  رسیدیم،  که  کوچه  سر  افتادیم.  راه 
نگاهمان  رفتند.   و  شدند  جوانانشان  پیکان  سوار  قرتی اش، 
ماند به محل پارک ژیان، آن جا نبود. دنیا برای چند لحظه 

روی سرمان آوار شد . کی ماشینمان را برده بود؟ 
بقالی  که  چپول  عباس  از  و  رفت  بدوبدو  برادرم 
ندیدی؟  را  بود  این جا  که  ژیان  این  پرسید  داشت 
کردند  پیش وصلش  نیم ساعت  عباس چپول گفت: 

به یک کامیون و بردنش.
با بردن ژیان، همه چیز ما را برده بودند انگار. 
اشک  صورتم  پهنای  به  من 
می ریختم که ماشینم را بردند. 
آرام  را  اشک هایش  برادرم 
کوچک  دست های  کرد،   پاک 
و  گرفت  دستش  توی  را  من 
مثل لشکر شکست خورده، پله ها 
ماهی  با  سبزی پلو  بوی  آمدیم.  باال  را 
همه جا پیچیده بود. صدای وز  وز رادیو 
این  با  هنوز توی خانه پخش می شد، 
تفاوت که به اصرار مادر در آن لحظه 

تغییر موج داده بود به رادیو تهران. 
به سمت تنگ رفتم تا ماهی ها را 
در لحظه  تحویل سال، همان طور که 
مامان می گفت همدیگر را می بوسند، 

ببینم.
چشمم که افتاد به تنگ، ماهی 
دست  آب.  روی  بود  افتاده  سبک 
زدم بهش، جان نداشت. قبل از سال 
تحویل   مرده بود. قبل از بوسیدن 

ماهی دوم مرده بود.

داستان
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با باز شدن در صندوق پستي تازه 
آدم هاي  شاخ  روي  دنیا  که  فهمیدم 
ما  زندگي  چرخ  و  مي چرخد  خوب 
چرخش  در  آن ها  عملکرد  به واسطه 
از  پر  وجودشان  که  آدم هایي  است؛ 
را  راستي  رفتارشان  با  و  است  مهر 
بهره  کنارشان  از  ما  و  ترویج مي دهند 

مي بریم. 
افتاد.  اتفاق  حادثه  این  که  بود  پیش  چندسال  عید  شب 
خانواده ها در شوق رسیدن سال نو، روانه بازار بودند و مغازه دارها 
و کارشان  به کسب  از شب  پاسي  تا  هم طبق معمول همه ساله 
ادامه مي دادند. در این میان کیف قاپ ها در پي فرصت در سطح 
را  کیفي  و  شود  حواسي   پرت  تا  بودند  سرگردان  موتور  با  شهر 

بربایند.
و  گذاشته  باز  را  مغازه  همسرم،  شب ها  همان  از  یکي  در 
آمدنش،  انتظار  در  خانه  در  من  و  بود  کارش  و  کسب  مشغول 
گوشي  درآمد.  صدا  به  خانه  زنگ  که  مي کردم  تماشا  تلویزیون 
بیایید  لطفًا  گفت:  که  شنیدم  را  آقایي  برداشتم. صداي  را  آیفون 

پایین، همسرتون زخمي شده!
با شتاب پله ها را دو تا یکي کردم و از طبقه چهارم خودم را 
به همکف رساندم. مقابل در ورودي پارکینگ، ماشیني پارک شده 
بود و آقایي به همراه دوستش انتظار من را مي کشیدند. در صندلي 
بود.  نشسته  ناالن  و  آشفته  پریده،  رنگ  با  خانمم  ماشین،  عقب 
افتاده؟  اتفاقي  چه  پرسیدم:  مردها  از  یکي  از  همسرم،  دیدن  با 
تصادف کرده؟ مرد جوان گفت: نه، کیف قاپ ها با موتور کیفش رو 
پیاده رو مي افته  زدند. همسرتون مقاومت مي کنه، در جدول کنار 

و زخمي مي شه.
تا این جا همه چیز به خیر گذشته بود. کیف را به زور از چنگ 
همسرم بیرون آورده و فروش آن روز مغازه را به همراه مدارک 
موجود در کیف برده بودند. فقط دسته  هاي کیف هنوز در دست 

همسرم باقي  مانده بود. 
خانه  در  و  بردیم  باال  را  او  طبقه  چهار  بود،  زحمتي  هر  به 
خواب  به  آرام بخش  قرص  خوردن  با  همسرم  کردیم.  بستري اش 
خودش  فقط  را  گذشت  او  بر  چه  و  داشت  حالي  چه  اما  رفت. 
مي دانست. با آن که سال ها از این حادثه مي گذرد، اما هنوز روح و 
روانش درگیر آن لحظه شوم است. درگیري با دو موتورسوار سارق 
در تاریکي شب، در خیابان خلوت، دوره کردن و حمله ور شدن و 
افتادن در جدول کنار خیابان، هر زن قدرتمندي را از پا در مي آورد. 
و  تنش  پر  لحظات  آن  تمام  در 
کردن  مقاومت  اضطراب، 
ندادن  دست  از  براي 
روز  آن  که  پولي  مقدار 
کاسبي  تا شب  از صبح 
کرده، تنها کاري بود که 
و  دهد  انجام  مي توانست 
همچنین بعد از زخمي شدن 
به دلیل درگیري با دو جوان 
براي  را  شیوه  بدترین  که 
زندگي در پیش گرفته بودند 
خشونت  و  بي رحمي  با  و 
را  کیف  مي کردند  تالش 
بیرون  لرزانش  دستان  از 
بکشند، تنها التماس و قسم 
دادن آن ها به جان مادرشان 
از او برمی آمد تا کیف را رها 
کنند. اما نه التماس اثر کرد و 

نه قسم. کیف ربوده شد.
ساعت دو بعد از نیمه شب زنگ تلفن 
به صدا درآمد. هراسان از اتفاقي که افتاده 
بود و زنگ بي موقع که پشت هم مي زد، 

قصه آدم  خوب ها
گوشي را برداشتم. آقایي پشت خط بود: الو!

� بفرمایید؟
� درست گرفتم؟ کیف همسر شما را زدند؟

� بله... بله... امرتون؟
مرد مکثي کرد و گفت: واقعًا متأسفم. من این کار رو کردم. 
حالش چطوره؟ به خدا قصدمون این نبود که زخمي بشه، مقاومت 

کرد و افتاد توي جدول.
سکوتي توأم با خشم وجودم را در بر گرفت که مرد ادامه داد: 
مي خواستم بگم تمام مدارک رو در صندوق پستي منطقه انداختم. 

ان شاءاهلل حالشون خوب بشه. 
در حالي که مسخ صدا شده بودم، نمي توانستم باور کنم که 
این صداي یک سارق بي رحم است. ُتن صدا مالیم بود، سرخورده 
در  را  مدارک  باشد.  کارش  آن قدر که شرمنده  نه  اما  پشیمان،  و 
صندوق انداخته، اما انگار نه انگار که دسترنج زني را به زور و با 
خشونت ربوده و او را در جدول انداخته و زخمي به حال خودش 
وجدان  به دلیل  نه  اما  بود  است. کمي شرمنده عملش  کرده  رها 
بیدارش، او زخمي شدن همسرم را به واسطه مقاومتش مي دانست. 
باالخره هر کسي بود، در آن نیمه شب جرأت کرده و زنگ زده بود 
تا احوالي بپرسد. این نشان از دلشوره اش داشت، یعنی مي خواست 
براي وجدان نیمه بیدارش، کاري کرده باشد تا شاید رضایتي براي 
روح ناآرامش به دست آورد. نمي دانم، اما این را مي دانم که بعدها 
این  را به وجود آورد که  این بود که خدا شرایطي  دعاي همسرم 

جوان ها راه درست زندگي را پیدا کنند و رستگار شوند. 
تلفن قطع شد. شماره ناشناس بود و معلوم بود از تلفن عمومي 

تماس گرفته است. 
پست  اداره  مقابل  پستي  به صندوق  را  خودم  بعد  روز  صبح 
منطقه رساندم. متن حک شده اي با این مضمون، توجهم را جلب 
خانه  به  بعدازظهر«.  الي هفت  پنج  روز  هر  تخلیه  کرد: »ساعت 
برگشتم. استراحتي کردم و سر ساعت پنج بعدازظهر کنار صندوق 
پست،  مأمور  آمدن  از  و  مي گذشت  کندي  به  لحظات  ایستادم. 

خبري نشد. 
روز بعد دوباره همان ساعت کنار صندوق ماندم و باز هم مثل 
روز قبل، آدم ها مي آمدند، نامه در صندوق مي انداختند و مي رفتند 
اما از مأمور خبري نبود. ساختمان اداره پست منطقه در مجاورت 
باز شدن در صندوق سؤال  از زمان  از مسئول پست  بود.  میدان 
کردم. مسئول که در دفترش نشسته بود لبخندي زد و گفت: »باز 
کردن این صندوق ها از وظایف ما نیست. در ضمن به اون نوشته 
حک شده روي صندوق هم توجه نکن. قانونًا هر روز سر ساعت 
باید بیان و مرسوالت مردم رو تخلیه کنن اما از این خبرها نیست. 

براي پیگیري برو اداره مرکزي پست.« 
به کنار صندوق آمدم. نگران بودم مبادا مأمور بیاید و محتواي 
صندوق را خالي کند و ببرد. آن وقت روز از نو روزي از نو، باید 
اداري  پیدا کردن مدارک توي پیچ و خم دستورالعمل هاي  براي 
بیش تر  هم  کمي  و  لحظه  آخرین  تا  نداشتم.  چاره اي  می افتادم. 
ماندم و چشم به خیابان دوختم تا شاید ماشین پست از راه برسد. 
ناگهان فکري به خاطرم خطور کرد. از مغازه کنار خیابان آدامسي 
خریدم. جویدم. خوب که نرم شد، آن را در قسمت پایین صندوق، 

بین درز در و بدنه، فشار دادم و حسابي مهر و موم کردم. 
با این کار، مطمئن بودم اگر در نبود من، در صندوق باز شود، 

متوجه مي شوم که مأمور آمده است.
این انتظار چهار روز به درازا کشید. هر روز سري به صندوق 
و  آدامس جویده شده مي افتاد که مهر  به  نگاهم  اولین  و  مي زدم 

موم شده، سر جایش بود.
و عصباني  روزها خسته  از  یکی  و  تمام شد  سرانجام صبرم 
را  رئیس  دفتر  سراغ  و  رساندم  مرکزي  پست  اداره  به  را  خودم 
گرفتم. رئیس وقتي متوجه شغلم شد که در روزنامه کار مي کنم،  
خوش و بش کرد و منتظر شنیدن درخواستم شد. ماجرا را تعریف 
صندوق  در  شدن  باز  عالف  روز  چند  چطور  این که  و  کردم 
و  نیست  این طور  که  برآمد  دفاع  صدد  در  رئیس  شده ام.  پستي 
تخلیه  صندوق ها  از  را  مردم  مرسوالت  روز  هر  ما   مأمورهاي 

مي کنند.
در مقابل حرف او، من هم با اطمینان گفتم: من مطمئنم که در 
صندوق باز نشده. رئیس با تعجب و کمي تمسخر گفت: شما چطور با 
این اطمینان حرف مي زنید؟ در پاسخ با لبخندی حق به جانب گفتم: 

خیلي ساده. از همان روز اول صندوق رو مهر و موم کردم.

� مهر و موم کردي؟ مگه مي شه؟ چطوري؟
� خیلي ساده. یه آدامس خریدم. جویدم. بعد از زیر در صندوق 
و  مهر  امروز هم  به  تا  روز  اون  از  کردم.  موم  و  مهر  بدنه  با  رو 

مومش باز نشده. 
رئیس که هاج و واج نگاهم مي کرد، مسئول دفترش را صدا 
مأمور  احضار  دستور  بودم،  داده  صندوق  از  که  آدرسي  با  و  زد 
مربوطه را داد. خوشبختانه براي من و بدبختانه براي مأمور، او در 
اداره حضور داشت و فوراً دستور اجرایي شد.  مأمور را که آوردند، 
رئیس او را مورد خطاب قرار داد و پرسید: کي براي باز کردن در 

صندوق ها رفتي؟
مأمور که نمي دانست چه اتفاقي افتاده پاسخ داد: دیروز، قربان. 
رئیس با عصبانیت گفت: مطمئني؟ مأمور نگاهي به من انداخت و 

در پاسخ به سؤال رئیس گفت: بله قربان. این کار روزانه ماست. 
� صندوق پستي مقابل اداره پست منطقه رو چطور؟

� همه رو قربان، چطور مگه؟
رئیس به طرفش رفت، گوشش را گرفت و گفت: غلط کردي. 
تنبیهت بمونه براي بعد. فعاًل با این آقا برو در صندوق رو باز کن. 
بقیه  بعد  آقا در صندوقه. مدارک رو تحویل مي دي،  این  مدارک 
پستي  کیسه  در  ایشون  جلوي چشم  رو  چه هست  هر  و  نامه ها 
مي ریزي. جلوي این آقا مهر و موم مي کني و براي من مي آري. 

بعداً من مي دونم با تو!
راه  ماشین  با  سرش  پشت  از  من  و  موتور  با  جلو  از  مأمور 
افتادیم. شکل و قیافه او را در ذهن داشتم. به نظرم تازه کار بود. 
را  آن  که  نبود  کم ارزشي  کار  مقصد،  به  مردم  نامه هاي  رساندن 
این طور سرسري گرفته بود. پست،  ده ها هزار نامه و بسته را در 
روز جابه جا مي کند؛ بسته هایي که رابط بین افراد و نقاط مختلف 
دست  به  نامه ها  رساندن  و  سریع  انتقال  محافظت،  هستند. 
صاحبانشان در زمان مناسب، وظیفه مهمي است که باید توسط 

نیروهاي متخصص، ماهر، باشرف و باوجدان انجام گیرد. 
هم  حال  جویاي  تلفن  طریق  از  مردم  که  است  دهه  چند 
مي شوند اما پست بیش از دو هزار سال است که کارش جابه جایي 
امانات و نامه هاي مردم بوده و در طول این قرن ها طوري عمل 
جوان  آن  این که  حاال  می آید.  به حساب  مردم  امین  که  کرده 
شاید  داشت.  تعجب  جاي  نبود،  واقف  موضوع  اهمیت  به  چطور 
آموزش ندیده به این شغل خطیر گمارده شده بود. در این شغل اگر 

انسان درستکار نباشد، واي به حال مردم و اماناتشان. 
ساعتي بعد به کنار صندوق رسیدیم و مأمور در آن را باز کرد. 
صندوق لب به لب پر از نامه بود. باز کردن در صندوق همان بود 
با در  بنابراین مأمور  نامه هاي مردم روي زمین همان.  و ریختن 
نیمه باز، مشت مشت نامه ها را بیرون مي آورد و در کیسه مي ریخت. 

من هم در میان مشت هایش دنبال مدارکم مي گشتم. 
با هر مشت نامه اي که از صندوق بیرون مي آمد و در کیسه 
ریخته مي شد، من با واقعیت دیگري مواجه مي شدم. چرا این طور 
فکر نکرده بودم؟ چرا آدم خوب هاي اطرافم را خوب ندیده بودم؟ 
چرا فکر مي کردم که دنیا از آدم هاي خوب خالي شده؟ شگفت زده 
به مشت هاي پر از نامه مأمور نگاه مي کردم که چطور البه الي آن 
حجم از نامه، هر چیزي که ما روی آن ارزش مادي گذاشته ایم، 
دیده مي شد؛ بسته هاي پول، کارت هاي بانکي، کارت هدیه، کیف 
با تمام مدارک و تراول که معلوم بود به زور از شیار باریک صندوق 
به درون آن انداخته شده و سکه که در پالستیکي گذاشته شده 
بود و در میان آن ها، مدارک سرقت شده من هم بود که آن هم 
نشان می داد سارق درگیر وجدانش بوده و تمام قد به دنبال نامردي 

و نانجیبي نبوده است. 
مأمور مشت مشت نامه در کیسه مي ریخت و من شگفت زده 
بودم از آن همه اعتمادی که مردم درستکار به این صندوق داشتند. 
حتی آن مأمور هم مي توانست »آدم خوبه« قصه ما باشد. چقدر 
راحت و بدون هیچ نظارتي، امانات مردم و اشیای پیداشده توسط 
اعتماد  و  اطمینان  با  که  را  راست اندیش  و  درستکار  انسان هاي 
شده  تحویل پیدا  اشیای  قسمت  به  بودند،  انداخته  صندوق   به 

می داد. 
مأمور به کارش مشغول بود و من فکر می کردم که حتمًا این 
همه اقالم گمشده به دست صاحبانشان خواهند رسید. از این نظر 
مطمئن بودم که دنیا روي شاخ آدم خوب ها مي چرخد و تعدادشان 
هم کم نیست. ما هم در کنارشان به زندگي ادامه مي دهیم و از 

ِقَِبل عملکرد آن ها بهره مي بریم و باید یکي از آن ها باشیم.

 محمود پورعالي



در خیابانی که داریم قدم می زنیم، شاید روزگاری نویسنده و شاعری در همان مکان، ایستاده و با هوادارانش 
گپ و گفتی داشته است. شاید از سر کوچه ای که عبور می کنیم، روزی نویسنده یا شاعری ایستاده و برای دوستی 
دست تکان می داده است. تهران شهر خاطره ها و هرگوشه آن یادآور زندگی گذشتگانمان است، به ویژه آن هایی 
که دست به قلم می بردند و شعر و قصه می نوشتند... آن ها در کدامین نقطه این شهر زندگی می کردند؟ خانه دیروز 

آن ها امروز چه وضعی دارد؟
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* تجریش- كوچه بیژن- خانه نیما یوشیج

فراموش شده  خاطره  برف،  و  دارد  آلزایمر  زمستان 
»بیژن«  کوچه  وارد  وقتی  است.  تجریش  کوچه باغ های 
خودنمایی  قدیمی  شیروانی  با  رشتی ساز  خانه ای  می شوی، 
زندگی  آن  در  نو،  شعر  پدر  یوشیج،  نیما  که  جایی  می کند، 

می کرد و شعر می سرود: می تراود مهتاب...
در این خانه قدیمی، حاال خانم شریفی نیا زندگی می کند 
که معلم خانگی ریاضی است. نمی دانم بچه های دانش آموز 
می کنند،  حل  ریاضی  دارند  خانه  این  درس  اتاق  در  وقتی 
شعر  مردی  اتاق،  این  در  روزگاری  که  می رسد  ذهنشان  به 

می سرود که در جویبار زندگی جاری می شد؟

* خیابان بهار- كوچه گوهر- خانه ملك الشعرای بهار
خانه ای  می شوی،  که  بهار  خیابان  در  گوهر  کوچه  وارد 

با  طویل  و  عریض 
قرار  کرم رنگ  در 
ساختمانی  با  دارد 
دارای آجرهای قرمز 
و خوش رنگ قدیمی 

و درختان بلند کاج.
همی���ن  زی��ر 
درخت��ان ب��ود ک�ه 
ی  ا لشع��ر مل��ک ا
آرام آرام  ب�ه�����ار، 
گ�ام ب�رم�ی داش��ت 
و شع�رهای�ش را ب�ه 
نجوای نسیم، زمزمه 
ذوق  تولد  و  می کرد 

خود را جشن می گرفت.
میراث فرهنگی می گوید که این خانه ثبت ملی شده اما 

مالک خصوصی دارد و تنها کاربری آن انباری است.

* خیابان الله زار- كوچه اتحادیه- خانه فرخی یزدی
خانه  این  در  روزگاری  وطن پرست،  شاعر  و  روزنامه نگار 

زندگی می کرد، گرچه خودش سروده بود:
به کوی ناامیدی شمع آسا محفلی دارم

ز اشک و آه خود در آب و آتش منزلی دارم
سال ها بعد از کشته شدن فرخی یزدی، این خانه دوباره 
به چشم مردم آمد، آن هم هفته ای یک بار با پخش سریال 
خانه  همان  در  سریال  این  چون  ناپلئون«،  »دایی جان 

فیلم برداری شده بود!

* خیابان خیام- كوچه ثابت قدم- كوچه میرزاده عشقی
روزگاری در این کوچه، خانه میرزاده عشقی، شاعر پرخروش 
کشورمان قرار داشت. تاریخ از روزی می گوید که دو سه نفر جلوی 
این خانه کشیک می دادند تا این که شاعر از راه رسید و آن ها هم 
مهلت ندادند و با شلیک گلوله، زندگی را از او گرفتند. حاال به جای 
آن خانه قدیمی، یک ساختمان پنج طبقه ساخته شده و خانه و 
خون میرزاده عشقی را زیر خود جای داده است، اما کوچه خاطره ها 

و یادها، همچنان تابلوی »میرزای عشقی« را دارد.

كوچه  عودالجان-  محله  سرچشمه-  سه راه   *
علیزاده كمیلی- خانه پروین اعتصامی

خانم حشمت آداب، بیش از پنجاه سال است که در خانه 
پروین اعتصامی، شاعر بزرگ کشورمان زندگی می کند و در 

اتاق عروسی بانو پروین، سر بر زمین می گذارد.
به  مرتبط  کامال  خانه  سه  از  اعتصامی  پروین  پدری  خانه 
راستی  بود، حاال خانه دست  یکدیگر ساخته شده  قرینه  و  هم 
را تخریب کرده اند. برای تخریب خانه سمت چپ مجوز گرفته 
شده بود اما شهرداری جلوی تخریب را گرفت تا خانه بانوی شعر 
ایران، سرپا بماند. خانه سوم اما متعلق به مادر و پسری است که 
آن را تبدیل به کارگاه مبل سازی کرده بودند و به هیچ کس اجازه 
میراث  سازمان  حتی  همین  برای  نمی دادند.  را  خانه  از  بازدید 

فرهنگی هم اطالع درستی از وضعیت این خانه ندارد.

* كرج- فردیس- شهرک دهکده- خیابان نسیم 
شرقی - پالک 555 - خانه احمد شاملو

خیابان هایی  در  کوچک  و  بزرگ  ویالیی  خانه های 
طبیعت...  از  برآمده  عناصر  و  گل ها  نام  با  مهندسی ساز 
خیابان نسیم شرقی، می رسد به خانه احمد شاملو که آغوش 
می گشاید به سوی بیننده. سیم های برق زیر پای گنجشک ها 
شکم داده اند. آفتاب از مرز دهکده گذشته و خودش را ریخته 
روی درخت کاج. شاعر معاصر کشورمان در این خانه زندگی 
آرام گام برمی داشت و می سرود:  می کرد و در خیابان هایش 
آمدشدنی  با  است/  کرده  آشیان  ما  سرپناه  در  که  پرستویی 

شتابناک/ خانه را/ از خدایی گم شده لبریز می کند...

* خیابان زرتشت- خیابان ششم- كوچه خجسته- 
پالک31 – خانه مهدی اخوان ثالث

نعناها  زده اند.  سرما  ثالث،  اخوان  مهدی  خانه  نعناهای 
درست وسط حیاط سی چهل متری خانه قد کشیده اند؛ خانه ای 
و  پوسته کرده  خاکستری رنگ،  درب  خودش،  روی  خمیده 
زنگ زده و دیوارهای سیمانی رنگ و رورفته.... گویی همین 
دیروز بود که شاعر خوبمان در این خانه زندگی می کرد و برای 
پنجره رو به آفتاب می سرود: ای دریچه رو به کوچه سالم....

* خیابان ولی عصر- باالتر از خیابان مختاری- كوچه 
خادم – خانه فروغ فرخزاد

خانه ای که قبال در یک باغ بزرگ ساخته شده بود، حاال 
به یک ساختمان کم عرض سه طبقه محدود شده است. حوض 
در  فروغ  و شمعدانی های  ماهی  و  پنجره  و  دیوار  و  و حیاط 
این خانه، در انزوا و در ناتوانی این دست های سیمانی، گیج 
می زنند و پوسته کرده و الیه الیه کنده می شوند و تنها پرنده 
آهنی سفید روی در خانه است که به سختی در متن روزگار، 

سرپا مانده است.
فروغ در این خانه شعرهایش را می سرود: و یک دریچه 

که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم....

چهارم-  و  بیست  خیابان  گیشا-  خیابان   *
پالک  25  – خانه سهراب سپهری

خانه ای دوطبقه، ساخته شده در اوایل دهه پنجاه که حاال در 
حال تخریب است. پاییز قبال در این خانه را کوبیده، برگ  های 
زرد درخت انگورش به استقبال میهمانان شاعر »صدای پای 
آب« می آیند. خواهر سهراب می گوید: در طبقه پایین این خانه 
مادر و برادر بزرگم زندگی می کردند و سهراب اتاقی در طبقه 
دوم داشت و در آن جا با شعر و نقاشی هایش زندگی می کرد: 

خانه دوست کجاست، در فلق بود که پرسید سوار....

رستگاران-  كوچه  توانیر-  خیابان  ونك-  میدان   *
خانه فریدون مشیری

خانه  روزگاری  مسکونی،  مجتمع  یک  در  آپارتمان  یک 
فریدون مشیری بود. محله رستگاران، از آن جور محله هاست 
که با دیدنشان هنوز هم به زندگی در تهران می توان امیدوار 
شد، جایی که بیشتر به کوچه باغی شبیه است با درختانی سر 
زندگی  خوبمان  شاعر  که  جایی  و  برده  فرو  هم  گریبان  در 
می کرد، شاید بیش از بیست سال. اما حاال آن خانه فروخته 
شده و فقط یاد و خاطره اش برای آدم های این محله مانده 
است: هر کس می خواهد وارد خانه پر عشق و صفایم گردد/ 

یک سبد بوی گل سرخ/ به من هدیه کند.....

آمدیم خانه نبودید!

 محمدرضا حيدرزاده
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* میدان فردوسی- خیابان تقوی- كوچه انوشیروان- 
خانه هوشنگ ابتهاج

یک  نمایندگی  دفتر  به  حاال  ارغوانی،  بهار  شاعر  خانه 
تجارت  با  که  کارمندانی  است!  شده  تبدیل  سیمان  کارخانه 
به  پشت  دوم،  طبقه  اتاق های  در  و  دارند  کار  و  سر  سیمان 
پنجره هایی با شیشه رنگی نشسته اند و فاکتور سیمان می کشند 
و از این اتاق به آن اتاق می برند، به نرده هایی دست می کشند 
که زمانی شاعر خوبمان بارها به آن ها تکیه داده بود تا نفس 
تازه کند: ارغوان شاخه همخون جدا مانده من/ آسمان تو چه 

رنگ است امروز؟/ آفتابی است هوا؟ یا گرفته است هنوز؟

* قیطریه – كوچه صالح- نبش كوچه پیمانی- خانه 
عباس یمینی شریف

بود.  مهربانم«  یار  شاعر »من  مکان سکونت  آخرین  این جا 
او قبال در یک خانه باغ قدیمی در میدان فوزیه، محله زرین  نعل، 
زندگی می کرد و شعرهای معروفش را در همان خانه که زیرزمین 
بزرگی داشت سروده بود؛ خانه ای که بعدها کوبیده شد و جای آن 
را آپارتمان های تازه ای گرفت... خانه قیطریه هم بعدها فروخته شد 
و یادمان شاعر خوبمان از بین رفت. تنها یادگار این شاعر بزرگ، 
ساخت مدرسه ای خصوصی در خیابان فیشرآباد کوچه پردیس بود 

که البته اکنون از آن هم اثری نیست.

خانه  بیژن-  كوچه  رفعت-  كوچه  تجریش-   *
سیمین دانشور

ارض.  است:  شده  نوشته  قرمزرنگ،  آجری  دیوار  روی 
سبز  چوبی  در  و  دارند  لعاب  و  رنگ  هنوز  کوچه  آجرهای 
کار  وقتی  جالل  است.  شده  رنگ  تازگی ها  انگار  پررنگ، 
دم  می نویسد:  همسرش  برای  می شود  تمام  خانه  اسکلت 
خودم،  مبارک  دست  به  شد،  گذاشته  درش  که  ورودی  در 
عزیز دل، نمی دانم چرا یکهو به یاد این شعر نیما افتادم که 
می گوید: نازک آرای تن ساق گلی/ که به جانش کشتم و به 

جان دادمش آب/ ای دریغا به برم می شکند.....

 -11 پالک  نوری-  كوچه  جوادیه-  بیست متری   *
خانه عمران صالحی

خودش گفته بود: بعد از مرگ پدرم به تهران آمدیم و ساکن 
جوادیه شدیم. با دوچرخه قراضه ای از جوادیه به دبیرستان وحید 
در خیابان شوش می رفتم: من بچه جوادیه هستم، آهای کاکاها، 
ناراضی اند خلق ز دستم آهای کاکاها.... وقتی بچه بودیم سیزده 
به درها می رفتیم به بلوار کشاورز فعلی که آن موقع »آب کرج« 

نام داشت. همه اش بیابان و رودخانه بود...
عمران صالحی سپس به غرب تهران کوچ کرد: خیابان 
بیست و یک متری جی، کوچه حسینی، پالک ۱6. او 25 سال 
آخر عمرش را در همین خانه ساکن بود: شاید اگر نگفته بود/ 
به آن در نزدیک نمی شدم/ کلید را نمی چرخاندم/ چشم  انداز را 

نمی گشودم/ نهی تو/ همه امر بود.....
 23 پالک  دربندی-  خیابان   - الهیه  تجریش-   *

جدید و 8 قدیم- خانه طاهره صفارزاده
خانه »بانوی آب و آینه« در یک سراشیبی در میان انواع 
درختان محصور شده است. پنجره اتاقش باز است. گویا هر 
نیمه شب، پرنده ای مأمور بود تا به شیشه بکوبد و بانوی شعر 
را بیدار کند: رفیق شفیق پرنده ای بود که معتقد بود نیمه شب 
به پشت پنجره اش می آید، به شیشه ها نوک می کوبد تا او را 
برای نماز شب بیدار کند. چه دل سنگی باشد که حرف های 
طاهره را باور نکند. چه دل سنگی باشد که تالش پرنده را 
نبیند... او برای همین سوتی از گردنش آویخته بود و با دمیدن 

در آن، پرنده ها را به پشت پنجره اش دعوت می کرد....

خانه  پالک 57-  نفیسی-  كوچه  شمیران-  پیچ   *

دكتر سعید نفیسی
سال ۱۳۱2 دکتر نفیسی به این خانه نقل مکان می کند. 
خانه به شکل اندرونی و بیرونی ساخته شده بود اما در سال 
در  عمر  پایان  تا  نفیسی  دکتر  و  می شود  بازسازی   ۱۳28
همان جا می ماند. این خانه در سال ۱۳4۹ پس از مرگ دکتر 
نفیسی از حالت مسکونی خارج شده و توسط پسرش به مرکز 
یادگارهای سعید نفیسی تبدیل می شود که مؤسسه ای کامال 

غیرانتفاعی و خصوصی است.

سمیه-  خیابان  از  پایین تر  ایران شهر-  خیابان   *
هنرستان جابربن حیان- خانه علی اكبر دهخدا

علی اکبر دهخدا پس از نوشتن کتاب »امثال و حکم« و 
گرفتن دستمزد ۱4هزار تومانی، به دنبال خریدن خانه بزرگی 
اتاق   ۳2 با  می شود  متری   2500 خانه باغ  صاحب  و  می رود 
بزرگ  خانه  و  باغ  آن  میوه.  درختان  انبوه  و  هفت حوض  و 
جابربن حیان،  هنرستان  به جایش  و  شد  خراب  پیش  40سال 

خودنمایی می کند.
فروغ دهخدا، دخترخوانده دهخدا می گوید: دوساله بودم 
خیابان  توی  که  خانه باغی  شدم،  بزرگ  خانه  آن  وارد  که 
ایران شهر بود. آن را خرید و بعد هم همه فامیل را آورد آن جا 

ساکن کرد.

* شهرک غرب- گل افشان جنوبی- سروستان غربی- 
بلوک 97 – طبقه دوم شرقی- خانه منوچهر آتشی

منوچهر آتشی، همیشه نیمه شب راه می افتاد در کوچه هایی 
که صدای هیچ می آمد، تنها صدای برگی کوچک که در بادهای 

فرحزاد می غلتید و آتش بر جان شاعر می انداخت.
همسایگانش  اما  است  ساکن  دیگری  حاال  خانه  این  در 
گرگ  را  تهران  آتشی،  منوچهر  دارند:  یاد  به  همچنان  را  او 
فرحزاد  دره  همین  از  او  خیال  گرگ  شاید  می دید...  درنده ای 

بیرون می آمد....

آپارتمانی-  * بهجت آباد- زرتشت غربی- مجتمع 
طبقه سوم- خانه مهرداد اوستا

در  خانه ای  در  ابتدا  آمد،  تهران  به  وقتی  اوستا  مهرداد 
حدود  از  پس  بود.  ساکن  معصومی  کوچه  مولوی،  میدان 
جام جم،  روبه روی  مهیار،  کوچه  در  خانه ای  به  سال  دوازده 
کوچ کرد و پس از ۱8سال به زرتشت غربی آمد تا سال های 
پایانی عمرش را در این آپارتمان بگذراند و پذیرای دوستان 
در دورانی  باشد، خصوصا  شاعرش همچون مشفق کاشانی 

که سکته کرده بود و قدرت بیرون رفتن از خانه را نداشت.

* پاچنار- كوچه كاركن اساسی- پالک 75- خانه 
كودكی جالل آل احمد

رنگ  به جز  هستند،  خاکستری  کوچه  این  درهای  همه 
با  ازدواج  از  در پالک 75 که سبز پررنگ است. جالل پس 
سیمین دانشور به شمال تهران کوچ کرد و فقط دوشنبه ها یا 

جمعه ها به این خانه و برای دیدن مادرش می آمد.
نوشت  را  مدرسه«  »مدیر  داستان  کتاب  وقتی  جالل 
خیلی ها دوست داشتند بدانند آن مدرسه کجاست؟ در میدان 
جالل  اتاق  اما  است  شده  بازسازی  حاال  و  دارد  قرار  تختی 

همچنان سرجایش هست.

بیمارستان  پشت  جنوبی-  سعدی  خیابان   *
امیراعلم- كتابخانه بیمارستان- خانه صادق هدایت

خانه آقای نویسنده در کوچه نیمه فراخ بیمارستان امیراعلم 
است. قفل کوچک در ورودی، زخم هایی دارد که مثل خوره افتاده 
به جان آهن ۱50ساله. رنگ قهوه ای تیره در خانه صادق هدایت 
سعی دارد پوسیدگی های عمیق و انهدام زودهنگام را غلط گزارش 
کند اما رد نگاه حساس صادق هدایت روی در حس می شود. 
خورده  موریانه  رگ های  و  وارفته  درز  روی  نویسنده،  عاشقان 
در جنوبی خانه، شمع روشن کرده اند و آتش عشق سوزانشان 
گوشه های در را سوزانده و زخم های آن را عمیق   تر کرده است و 

خاطرات ابدی روی دستگیره و قفل زنگ زده می چرخد....

* خیابان پیروزی- محله چهارصد دستگاه - خیابان 
بایزید بسطامی- كوچه فردوس- خانه محمد معین

و  شمالی  حیاط  دو  با  است  عمارتی  معین  محمد  خانه 
تاریخ سازان  سال ها  آن  در  اتاق هایش  از  یکی  در  جنوبی، 
کنار  را  لغت نامه  به حرف،  ایران می نشستند  و حرف  ادبیات 

هم می چیدند تا »فرهنگ لغات معین« متولد شود.
فرهنگی  »خانه  عنوان  با  دارد  تابلویی  مکان  این  حاال 
غدیر« با کتابخانه ای که این روزها محل مطالعه جوانان محله 

چهارصد دستگاه است.

* برگرفته از كتاب »آمدیم خانه نبودید«/ نوشته نسرین ظهیری/ 
انتشارات ثالث/ چاپ اول 1393 
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سال  بهار  و  فروردین  آستانه  در 
و  یاد  اگر  که  اندیشیدم  خود  با   ۱400
از  خاطراتم  بیان  شاید،  و  باید  یادگاری 
استاد دکتر محمود عبادیان است؛ استادی 
که  بزرگوار  و  فرزانه  وارسته،  و  شایسته 
سال  نوروز  یعنی  فروردین،  اول  روز  در 
۱۳07 به دنیا آمد و در تعطیالت نوروزی 
سال ۱۳۹2 نیز درگذشت و ما شاگردان 
را تنها گذاشت. به گمانم حکمت این سفر بی بازگشت را بهتر از 
هرکسی می دانست؛ به مرتبة آرامش در جهانی ورای این هستی 
و  بی زمان  اقیانوس  در  قطره ای  همچون  و  رفت  پراضطراب 

بی مکان قرار یافت. 
استاد  با  ارتباط  در  نگارنده  از خاطرات  مقالة حاضر، بخشی 
حامل  و  برجسته  آموزگاری  هرچیز  از  پیش  او  است.  عبادیان 
دانشی گسترده بود اما سقراط وار و فروتنانه، خود را دانشجویی 
می خواند که همواره نیازمند آموختن است و در عمل نیز لحظه ای 
اما آن چه درخشش  بازنمی ماند.  از پژوهش و پرسش و مطالعه 
دوعرصة  می کرد،  عیان  پیش  از  بیش  را  عبادیان  شکوهمند 
فضیلت های اخالقی و شیوۀ تدریس و توان بی مانندش در کالس 
درس بود. استاِد فقیِد ما، بیش از هر معلم دیگری برای آموزش 
دانشجویان می کوشید و با وسواس و سخت کوشی در کالس های 
درس، اثری سازنده و ماندگار بر نسلی از دانشجویان برجای نهاد. 
روش تدریس او با پرسش های پی درپی و مباحث تطبیقی، اوج 
می گرفت و با پدیدارشناسی متن ها و موضوعات ادبی و فلسفی، 
مخاطبان را با عناصر سازنده و دگرواره های سبکی آشنا می کرد. 
سپس نقد و تحلیل همه جانبة متن های کالسیک یا معاصر را به 
پشتوانة دانش حیرت انگیزش آغاز می کرد تا درکی سیال و تازه 
به متن دمیده شود و به جای روخوانی کتب و جزوه نویسی های 
مرسوم ، دانشجویان را با روح ادبیات و فلسفه آشنا سازد. به این 
ترتیب، تمام حاضران را درگیر موضوع می کرد، اما این فقط گوشه 
کوچکی از هنرهای استاد بود. ادب و متانت و خاکساری او نزد 
تک تِک شاگردان و دوستانش به ضرب المثل تبدیل شده و در 
این زمینه درس ها داشت؛ آموزش هایی که هیچ گاه از لوِح خاطِر 

ما محو نخواهد شد.
باری، در این مقاله در باب شیوه تدریس و سلوک قلندرانة 
دکتر عبادیان نکاتی خواهم گفت و در ادامه کتاب های استادم را 
معرفی و خاطرات خوب و شیرین خود را از تدریس و آزمون های 
آموزندۀ ایشان به اختصار بیان می کنم. او مهم ترین معلم من در 
زندگی و اندیشه بود و اگر برخی عالقه مندانش مایل به آموختن 
آثار دشوار هگل و مارکس از محضر او بودند، من شیوه پژوهش 
و کیفیت نگاهش به پدیده های ادبی و فکری و بازتاب تحلیلی 
و نوشدگی این دستاوردهای فرهنگی را در بیان و قلم او دنبال 

می کردم. 
و  ادبیات  دانشکده  وارد  ۱۳60 خورشیدی  دهة  میانة  در 
ساختمان  زمان  آن  شدم.  طباطبایی  عالمه  خارجی  زبان های 
پنج طبقه بدقواره ای باالی سعادت آباد بود، اما در درونش جوش 

و خروشی می دیدیم.

فروتنی و فرزانگی
به یاد استاد دکرت محمود عبادیان

 سيد مسعود رضوی

 زیرا جوانانی از اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی، در آن 
سرای سیمانی گرد آمده بودند تا با ادب و ارزش های فرهنگی و 
زیبایی های زبانی آشنا شوند. من هم جوانی شهرستانی بودم که با 

تجربه هایی متفاوت از جنگ و حوزه علمیه، وارد دانشگاه شدم. 
استاد فقید و دانشور، آیت اهلل مجدالدین محالتی، مرا برای 
ادامه تحصیل در دانشگاه تشویق کرد و از خاطرات جوانی اش در 
دانشگاه شیراز حکایت گفت. در خاطرم هست که از دوستی اش با 
امام موسی صدر و تأکید ایشان بر تحصیل دانشگاهی و اثرش بر 
نوگرایی دینی و فکری به تفصیل و با فصاحتی شیرین حرف می زد. 
با این  پیش زمینه های ذهنی و روانی به این دانشکده آمدم و در 
رشته ادبیات پارسی مشغول تحصیل شدم. زود فهمیدم که گنجی 
در این مرکز دورافتاده نهفته است. گروهی از استادان بی همتای ما 
که چراغ روشن فرهنگ ایران و از مفاخر میهنند، در این دانشکده 
اصغر  میرجالل الدین کّزازی،  شمیسا،  سیروس  بودند؛  جمع 
دادبه، سعید حمیدیان، آذر نفیسی، کورش صفوی، محمد مقدم، 
محمدرضا صالحی کرمانی و.... به گمان من برجسته-ترین چهرۀ 
این جمع بزرگوار، بی تردید جناب استاد دکتر محمود عبادیان بود. 
جامعیت او در ادبیات و فلسفه و زبان های متعددی که می دانست، 

او را در قلة پژوهش و تدریس در دانشکده قرار داده بود.
با  نخست،  روزهای  در همان  که  بود  فضای خاص  این  در 
انواع  و  سبک شناسی  جزوه های  به صورت  که  استاد  نوشته های 
ادبی تکثیر شده بود آشنا شدم. بالفاصله شروع به خواندن کردم 
و طی روزهای بعد دریافتم که دنبال چه بوده ام و از ادبیات پارسی 
چه می خواهم. زبان عبادیان در این نوشته ها غریب بود و به علت 
سال ها دوری از وطن و شاید تبحر زبانی و فلسفی، نامأنوس به نظر 
می رسید. برخی خامان و نابخردان هم بودند که زبان به کنایت 
این نوشته ها و سبک منحصربه فرِد آن،  و هجا گشوده و دربارۀ 
برخی  زبان  از  آن که  می گفتند. شگفت  و سخره سخن  به هزل 
مدّرسان هم از این نوع سخنان شنفته می شد! خیلی زود دانستم که 
مشکل اینان عوامی و کم سوادی، بلکه حتی بی سوادی است. اگر 
کسی اندکی حوصله می کرد، به سرعت با سیاق این نوشته ها الفت 
می یافت و حتی سخت لّذت می برد. من شخصاً پیش تر آموخته 
بودم که متن را سطر به سطر و براساس درکی متداوم و تنیده دنبال 
کنم و هر جستار را پله ای برای فراتر رفتن و رسیدن به پله ای 
باالتر ببینم، ناخودآگاه مباحثه و پرسشگری را در تعامل با متون 
انقالب و  پی گیری می کردم. میراث جدل های سیاسی در صدر 
مباحثه های حوزوی، در جایی که انتظارش را نداشتم به کارم آمد. 

اما این ها در برابر آن چه به زودی از عبادیان آموختم اندک 
بود. او سنتز خاّلقانة متن و خواننده را به واسطه خوانش صمیمی 
متون یاد می داد. این با قرائت انتقادی یا سبک شناسی و درک فنی 
و تخصصی به کلی متفاوت بود. این مراحل فقط وقتی می توانست 
محقق شود که متن به خواننده اجازۀ ورود به ساَحت های صوری 
به ویژه در مورد متون  امر  این  باشد.  را داده  و الیه های معنوی 
کالسیک صادق است. شما می توانید هر متنی را بخوانید، اما با 
هر متنی ارتباط نخواهید داشت. متن مانع می شود. مخاطب باید 
مشخص کند تا کجا می خواهد با یک متن در پیوند و خویشاوندی 

باشد و ظرفیت و اراده اش چقدر است؟ 

معمولی؟  خوانشی  یا  متن،  تورِق  و  مرور  مجاورت؟  حد  در 
درگیر شدن با متن و چالش با مفاهیمش، درک عمیق و حتی 
انتقادی  و ورود به الیه-های پنهان متون؟ حتی گفتگو با متن 
و آفرینشی انحصاری و معاصر از متن و ای بسا مقیم شدن در 
شبستان-های غریب و زیبای شاهکارهای ادبی و معنوی... همچون 
شاهنامه شناسان یا شکسپیرپژوهان یا حافظ شناسان یا متخصصان 
آثار افالطون و ارسطو که تمام عمر خود را وقف تصحیح و خوانش 
و شرح و بسط این آثار ارزشمند می کنند. مقیمان متن، همین 

گروه از مخاطبانند.
دکتر عبادیان به واسطة کورس-های متعدد و ممتد تحصیلی 
جامعیتی  جهان،  معتبر  دانشگاه-های  در  تدریس  و  تحقیقی  و 
شناخت  به  خیره کننده  سلطه ای  با  و  بود  آورده  به دست  فکری 
او  سوژه  برای  می ورزید.  اهتمام  متون  مفاهیم و کالبدشکافی 
و سپس  می پیوست  به هم  مسئوالنه  و  دقیق  پرسشی  با  ابژه  و 
بررسی منشورگونه و چندوجهی عبارات و مضمون-ها و مفاهیم 
آغاز می-شد. دانشجویان زبده ای که در کالس-های دکتر عبادیان 
حاضر بودند، به خوبی می-دانند که این شیوه با پرسش-های پیاپی، 
انتقادی دگرگون می شد و  با متن به خوانش  از همدلی  چگونه 
سپس با آگراندیسمان جستارهای مهم به تحلیل سبک شناسانه 
تعیین  و  سبکی  دگرواره های  تشخیص  براساس  و  می پرداخت 
ژانر  در  را  متن  دقیق  منطقة  و  نهایی  جهت  یک،  هر  بسامد 
اولیه  اما نهایتا به همان هم پیوندی  مورد نظر مشخص می کرد. 
بازمی گشت و دانشجویان را به میهمانی متن می-کشاند؛ آن هم 
براساس پرسش ها و اظهارنظرهای دانشجویان، زیرا غالباً با این 
گزارۀ همدالنه اما بسیار قدرتمند و مؤثر، جان تازه-ای به مباحث 

می-داد و دریچه-های تازه-ای می-گشود: »چرا که نه؟!«
و  شوق  از  ماالمال  که  تعجبی  و  استفهامی  گزارۀ  این 
دورترین  به  زیرا  بود،  مهم  بسیار  تکلیفی  حامل  است،  شفقت 
پرت افتاده ترین  از  و  می بخشید  ابراز  مجال  پرسش ها  و  نظرها 
می کرد.  پذیرایی  بلندنظر  و  سخاوتمند  میزبانی  ذهن ها  همچون 
اشرافیِت فکری استاِد فقیِد ما فراتر از آن بود که حتی لحظه ای 
در کالس- های درس یک جانبه سخن بگوید و عمر گرامی جوانان 
متکلم  همچون  یا  کند،  تلف  کم مایه  خطابه های  ذیل  را  وطن 
تازه در  افق-های  انتقاد و  از سؤال و  وحده-های متکبر و بی مایه، 
بحث گریزان باشد. پرسش، نکته گویی و نکته جویی، عبادیان را 
برمی کشید. سرزنده و شکوفا می شد. با شادی از پرسش و پرسشگر 

پذیرایی می کرد و کالس و درس را چاالک تر دنبال می نمود. 
دانشجویان  سکوت  می-شد؛  دیده  هم  موضوع  این  عکس 
از  نازنینش  صدای  در  لرزشی  با  و  اندوه زده  می-داد.  رنجش 
دانشجویان می خواست که جانبی از بحث را برعهده بگیرند. برای 
شاگردانش ارزش و اعتبار قائل بود. جزوه نویسی، سکوت و فقدان 
پرسش و پژوهش را شایستة دانشجویانش نمی دانست. حتی در 
عبادیان  دکتر  دید.  عیان  را  دیدگاه  این  می شد  هم  زمان بندی 
همواره نخستین حاضر در کالس بود و آخرین نفری که تعداد 
زیادی کتاب و نوشته و منابع هر درس را که از قبل آماده کرده 
بود، به دوش می کشید، از کالس خارج می شد و به اتاق کوچکش 

در طبقة پنجم می رفت...
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با این رفتار و منزلت اخالقی و مقام علمی، در آن ایام و سال ها 
برای من شگفت انگیز و حتی غیر قابل قبول بود که آثار و افکار 
استاد عبادیان منتشر نشده و تنها در حلقة معدودی از شاگردان 
و دوستان )تالمذه و احباب( متوقف مانده است. راستش سخنان 
برخی هّزاالن و نابخردان و نیز کنایت و نّمامی رقبا و حسودانی که 
رفتاِر مسئوالنه و شکفتگی و پژوهندگِی مکتب عبادیان را خطری 
می دیدند،  خود  عوام پرور  و  عوام پسند  کاهالنه،  شیوه های  برای 
امثال  ایجاد کرد. به وضوح می دیدم که  جوشی در ذهن و روانم 
شیوع  ظاهرگرایی  و  می شوند  رانده  حاشیه  به  چگونه  عبادیان 
نسل  برای  غیرقابلِ رفع  تناقضی  ریاکاری،  و  بی عدالتی  می-یابد. 
آغاز جنگ  و سال-های  انقالب  در تحوالت  بود که  آرمان گرایی 
تحمیلی بالیده و همه چیِز خود را در این راه خرج کرده بود. ذهن 
بسیط ما مهیای درِک تراژدی-های روزگار نبود. موج سنگین گذر 
زمان، درستِی این مدعا را اثبات کرد. دیدیم و می-بینیم سیل و خیل 
عظیم جوانان ایران را که از مؤسسه-های کنکور و آموزش تست 
زدن بیرون آمده-اند و در دانشگاه-های حقیقی و مجازی و جعلی و 
پولی و شبانه و روزانه و دولتی و خصوصی و آزاد و ناآزاد، این سو 
رساله  و  تحقیق  و  می-کنند  کپی  را  جزوه-ها  و  می-روند  آن سو  و 
سفارش می-دهند و می-خرند؛ آن هم از نخستین کافی نت سر کوچه 

و خیابان. دریغا سرنوشت علم و دانشگاه در وطن ما  ... دریغ.
 دکتر عبادیان، آزمون-های سختی را در زندگی پشت سر گذاشته 
و بسیار آموخته و پژوهیده بود. او یکی از واپسین نمایندگان نسل خود 
در دانشگاه بود که از سواد کافی و فضایل اخالقی بهره های زیادی 
اندوخته و در کوران دشواری ها روش و منش خود را اعتال بخشیده 
بود. شماِر این بهره ها در این نوشته نمی گنجد اما به دور از اغراق و 
تعارف، اندکی را می گویم: اهل مطالعه، پرسش گر و پرسش آفرین، 
علم  به  متعهد  نجیب،  و  آراسته، شجاع  و  نظیف  منظم،  و  مؤدب 
و صاحب سبک و شیوه ای کارآمد در تدریس بود. در عین حال، 
بی اعتنا به پول و مادیات و اهل فتوت و درویش مسلک بود. این 
بود.  او  جزو شخصیت  و  شده  موکد  او  وجود  در  و صفات  سجایا 
لزومی نداشت تظاهر کند. او در سال های غربت و تبعید و تنهایی، 
زاهدانه و عالمانه زیسته و شخصیت محجوب و متین و قدرتمند خود 
را شکل بخشیده بود. با آن که پس از کودتای 28 مرداد سال ۱۳۳2 
او را دستگیر کرده بودند و در زیر شکنجه های سخت، یک چشمش 
را از دست داده بود و استخوان هایش را خرد کرده بودند، باز هم به 
اتکای ذهن قدرتمند و روح بلندی که داشت سالم می زیست و با 
ورزش و کار مداوم، منشاء خدمات بزرگی برای دانشگاه و فرهنگ 

ایران بود. استاد بزرگوار و فقید ما چنین مردی بود.
فرزانه  معلم  آن  از  هم  دیگری  بزرگ  آموزۀ  همه،  این  با 
آموخته ایم. این که هیچ انسانی از سنخ ما کامل نیست و نقاط ضعف 
و قابل انتقادی در تک تک آدم ها می توان یافت. ما همه در معرض 
خطاهای انسانی و آسیب هایی از درون و برون هستیم و عدم اشاره 
به این نقایص و نقدها، به معنای عدم وجود آن ها نیست. تنزیه و 
اما  ایشان نمی افزاید  اعتباِر  بر  افراد،  از موجودیِت  این جانب  انکار 
بیان منصفانه عبرتی خواهد بود. بر این اساس، در برخی حیطه های 
می-توان  علمی  زمینه های  و  ایدئولوژیکی  محیط های  و  شخصی 
انتقادهایی به دکتر عبادیان داشت. به آثارش نیز می-توان نقدهایی را 
وارد دانست اما هیچ یک از این نقدها و حاشیه- های انتقادی نمی تواند 
فضایل اخالقی و ارزش-های فکری و میراث علمی او را در سایه قرار 
دهد. در این جا بنای نقد نیست، زیرا یاد او را گرامی می داریم و باید 
تأکید کنم که آن چه دربارۀ صفت ها و خصلت های محمود عبادیان 
گفته شد هیچ اغراقی نداشت و ای بسا که جز اندکی را نتوان گفت. 
نه محدودیت مقال اجازه می دهد و نه مهجوری خاطر و خیال. برخی 
خاطرات و یادمان های شیرین و آموزنده را پیش تر نوشته ام؛ اندکی 
پیش از سفِر مرگ که خبرش سال هاست قلب های شاگردانش را 
تیره کرده است و سنگین )در کتاب هفته نگاه، پنج شنبه، ش6، به 
تاریخ ۱۳۹۱/2/۱4، ص۱۳2 به بعد، باعنوان: محمودخان از فرنگ 

برگشته؛ ایضاحات و خاطره هایی از استاد دکتر محمود عبادیان(. 
غیرقابل  اندوهی  و  مالل  عبادیان،  دکتر  درگذشت  از  پس 
توصیف داشتم. بیش تر از حیث آن که تعلل کردم و به دیدارش نرفتم. 
نمی دانستم از کمان فلک چنین تیری چشم جانش را نشانه رفته 
است. تا آن که دو تن از دانشجویان استاد، خانم ها حسینی و شریفی 
نقل  برایم  بودند،  رفته  استاد  به دیدار  نقاهت  و  بیماری  ایام  در  که 
کردند که مجلة مذکور را خدمت استاد برده و عباراتی را هم برای 

ایشان خوانده اند.

 روایت کردند که هنگام شنیدن واپسین عبارات، دکتر عبادیان 
شادمان شده و لبخند زده است. در آن حال و هوا، ناگهان چهرۀ استاد 
را به یاد آوردم و لبخندی که خاطر حزین و تاریکم را یک باره روشن 
کرد. آخرین جمالت آن مقاله چنین بود: »... اگر استاد این مقاله را 
خواند، بداند که بسیار بسیار دوستش می دارم. او به من بسیار آموخته 

و بر عهدۀ شاگردانش حقوق گزاف دارد...«.

با این مقدمات به سراغ آثار استاد می روم و البته منظورم آثاری 
است که در خاطرات نگارنده ثبت و ضبط شده است، زیرا من خود 
نقشی در تحریر و ویرایش و انتشار بسیاری از این کتاب ها داشتم. 
در مقاله ای مفصل درباره هریک توضیح داده ام، در این جا تنها نام 

آن کتاب ها را می آورم:
در پیرامون شاهنامه، مجموعه مقاالت به کوشش نگارنده- 
در  نوآوری  و  سّنت  و  فردوسی  اسفندیار-  و  رستم  پیرامون  در 
یوزف  لودویک  منطقی فلسفی،  رسالة  ترجمه  حماسه سرایی- 
یوهان ویتگنشتاین با مقدمه در معرفی ویتگنشتاین به قلم نگارنده 
- درآمدی بر ادبیات معاصر ایران - آزادی و دولت فرزانگی - 

تکوین غزل و نقش سعدی و...
دربارۀ کتاب »انواع ادبی« که خوشبختانه بعدها چاپ شد نیز 
چند کلمه اضافه کنم. من سال ها پیش مشغول آماده سازی این 

اثر بسیار مهم و ارزشمند شده بودم. 
جزوۀ مفصل زیراکسی دانشکده را هنوز دارم و اخیرا دیدم 
که در ابتدای آن به خط دکتر عبادیان، جمله ای تفقدآمیز نوشته 
که خودم از ایشان خواستم به یادگار خطی بر آن صحیفه نویسند. 
پاس  به  رضوی  مسعود  عزیزم  دوست  به  »تقدیم  نوشته اند: 
منحصربه فرد  فداکاری های  و  پژوهش ها  در  مساعی  تشریک 
ادبیات و زبان های خارجی  در آموزش ها و آزمون های دانشکدۀ 
عاّلمة طباطبایی. با تشّکر. محمود عبادیان. تابستان ۱۳67.« این 
دست خط خستگی ها و تکّدرهای روزگار را از تن و فکرم بیرون 

کرد. یادش گرامی  باد.

برخی آموزه های درسی دكتر عبادیان
گفته شد که امتیاز تدریس و آموزگاری در وجود دکتر عبادیان 
چنان عیان بود که خاطراتش غالباً با این ویژگی در یادها خطور 
می کند. او با لباسی ساده اما به شدت تمیز و آراسته، قبل از آن که 

زنگ بخورد وارد کالس می شد. بسیار مؤدب و خوددار بود.
 گاهی شکیبایی را کنار می گذاشت و این امر در سه حالت 
در گفتار و رفتارش دیده می شد، اول هنگامی که کسی در کالس 
ناروا و ناسزایی بر زبان رانده بود. دوم وقتی  یا دانشکده سخن 
دانشجویانش در کالس مشارکت نمی کردند و به جای پرسیدن 
و اظهارنظر، فقط مستمع بودند و سوم در مواجهه با بی عدالتی؛ 
تبّری بلند  صدای  با  و  بود  بیزار  ذاتاً  بی انصافی  و  ستم  از   زیرا 

می جست. 
بارها برای دفاع از دانشجویان یا انتقاد از نابسامانی و ناراستی، 
ندای اعتراضش شنیده می شد. از حقوق شاگردانش دفاع می کرد و 

در اعتراضات صنفی و حتی سیاسی، در کنارشان می ماند.

اگر الزم بود، بیانیه ها و نامه های جمعی را امضا می کرد و تا 
آخر ایستادگی می نمود. با دانشجویان غذا می خورد و با آن ها قدم 
می زد و گرم می گرفت. دعوتشان را می پذیرفت و در خوابگاه و 
اتاق های کوچک دانشجویی میهمان می شد. بارها به اتاق من و 
دوستانم در خوابگاه امیرآباد آمد و عالوه بر گفت و شنید، در پخت 
و پز و کارها مشارکت می کرد. آیتی از تواضع بود و خاکساری 
آگاهانه؛ چنان که هر کار و کردارش نیز به مانند سخن و گفتارش، 

آموزنده بود و سازنده. 
کالس ها  شروع  ابتدای  همان  از  عبادیان  دانشجویان 
می فهمیدند که تفاوت کیفی و کّمی چشمگیری میان درس و 
کالس او با دیگران وجود دارد. آن ها باید مشارکت فعال داشته 
باشند، موضوعاتی را در محیط همان درس برگزینند و به صورت 
ارج  را  کنجکاوی  و  سؤال  کنند.  ارائه  درس گفتار  و  کنفرانس 
می گذاشت و هر اظهار نظری را چنان پردازش می کرد که انگار 
مقدمة ضروری برای ادامة بحث هاست. به شاگردانش شهامت 
در  و  شوند  منزوی  نمی داد  اجازه  می بخشید.  به نفس  اعتماد  و 

حاشیه ها و سایه ها ایام جوانی را بر باد دهند. 
هاشورها را پاک می کرد و همچون نوری تابنده، همه را روشن 
می کرد تا کالس و درس، در تعامل و گفت و گوهای دوجانبه و 
چندجانبه استعال بیابد. استعدادهای دانشجویان را شکوفا می کرد. 
تفکر و کنجکاوی را مقدم بر محفوظات و روش های سنتی در 
آموزش می دانست. گاهی آرامش کالس را بر هم می زد و حتی 
مغالطه ای به میان می آورد تا حرکتی در ذهن و اندیشة دانشجویان 
ایجاد کند. قابلیت های فلسفی و دانش گسترده اش، ارزش درس ها 
و عمِق بحث ها را چندبرابر می کرد. هنجارشکن نبود و برعکس، 
بسیار به ادب و آداِب در رفتار و گفتار پایبند بود. حتی در این زمینه 
وسواس به خرج می داد. او به تنهایی تدریس نمی کرد. این کار را 
و شایسته،  معلم خوب  بود که یک  آموخته  و  می پنداشت  غلط 
به جای مرجعیت و مرکزیت در باالی کالس، می تواند عضوی 
از یک جمع کارآمد باشد و با تشریک مساعی در ادارۀ کالس و 
پیش بردِن مباحث، دانشجویان را در جوانب متعددی برکشد و به 
تک تِک آن ها شخصیِت علمی ببخشد. این نوع تدریس و آموزش 
جمعی، برایش سخت نبود. بدان باور داشت و طی دورانی طوالنی 
در  را  خود  کمال  بود.  داده  این  گونه  پرورش  را  خود  شخصیِت 
اعتالی جمع می دید و به عنوان یک استاد و آموزگار، فردّیتش را 
در جمع شاگردان به کلی نادیده می گرفت تا آنان را نه تنها آموزش 
دهد، بلکه بپروراند و منزلت و شخصیتی فرهنگی و مدنی بدان ها 
و  از تخصص  فراتر  این حرفه،  به  عبادیان  تعلق خاطر  ببخشد. 
عالقه و لذت بود. او با آموزگاری زندگی می کرد و این برایش به 

آیین و طریقتی معنوی بدل شده بود.
بازهم  عبادیان  محمود  دکتر  تجربه های  و  درس ها  دربارۀ 
بسیار سخن باقی است؛ همچنان که عقاید و اندیشه ها و آثارش 
را می توان از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد. اما 
در این جا من بر مبنای تجربه و مشاهدات شخصی، چند نکتة 
آموزنده و بسیار ارزشمند را در مورد شیوۀ امتحانات و آزمون های 
درسی عبادیان بیان می کنم. خاطراتم از روش امتحان ایشان، با 

حسرت توأم است.
تا  داشتم  را  آزمونش  برگه های  و  سؤاالت  نمونه  کاش  ای 
واالترین سطح تعامل و تحرک علمی و آکادمیک را به روشنی 
نشان دهم. استاد چند پرسش تحلیلی و تطبیقی را با ارجاع به متون 
ادبی کهن یا معاصر مطرح می کرد و از دانشجویان می خواست 
در هر سطحی که تصور می کنند می توان عناصر سبکی آن را 
با مقارنه و تطبیق  درک و تحلیل کرد، بررسی نمایند و سپس 
متون مختلف، به نقد و تحلیل ادبی بپردازند. در این آزمون ها، 
دانشجویان  نمی آمد،  به کار  محفوظات  بازگویی  و  جزوه نویسی 
باید به درون متن می رفتند و با درک عناصر شکلی و محتوایی، 
دربارۀ آن مطلب می-نوشتند. هم دشوار به نظر می رسید و هم بسیار 

شیرین و کارساز بود. 
و  تدریس  کیفیت  به  توجه  با  امتحان،  نوع  این  حکمِت 
پژوهش استاد در طول ترم، لزوم توجه به نگارش و نویسندگی 
در کنار فن بیان و ارائة درس گفتار و سخنرانی بود. به این 
ترتیب، آموزش، پژوهش، تحلیل، تطبیق، سبک شناسی و نقد، 
کنفرانس و سرانجام توانایی نوشتن، مجموعه ای از آموزش های 
 استاد فقید دکتر محمود عبادیان به دانشجویان ادبیات بود.

والسالم. 
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از ماسك که بر ماسك!
در رشح حال سالی كه با ماسك گذشت

 رضا رفيع

اوایل كه ماسك ُمد نبود!
اوایل اسفند ۱۳۹8 بود که زمزمة آمدن ویروس کووید ۱۹ 
اگر  در همه جا پخش و پال شد. هنوز کسي ماسک نمي زد. 
پیشگیري  باب  از  و  گرفته  پیش  مي دیدیم کسي دست  هم 
تابلو  و  انگشت نما  بي ماسک ها  انبوه  بین  چون  زده،  ماسک 
بود، همة ملت به وي چپ چپ نگاه مي کردند که مثال ببین 
طرف چقدر سوسول تشریف دارد. محض محکم کاري، توي 
دلمان هم یک لگد لطیفي بهش مي زدیم که: »خدا نکند آدم، 

جون عزیز باشد!«
همان اوایل هجوم و حملة نابهنگام این ویروس ناشناخته 
و غریبه بود که جایي در یک سازماني )که نخواست نامش 
شایعة  به  راجع  هم  کمي  داشتم.  برنامه  اجراي  شود!(  فاش 
ورود این ویروس صحبت کردم که ملت مراقب باشند کرونا 

نگیرند، ظاهرا قضیه جدي است. 
یادم هست یکي از مسئوالن آن ارگان را براي سخنراني 
من  گوش  بیخ  آهسته  آمد،  که  تریبون  پشت  کردم.  دعوت 
گفت: آقاي رفیع، مؤمن کرونا نمي گیرد! لبخندي زدم و گفتم: 
سخنراني  به  و  نگفت  چیزي  مي گیرد؟  سرطان  چطور  پس 
را  ایشان  باز  اآلن  دارم  دوست  )خیلي  پرداخت.  عالمانه اش 

ببینم.(
باز در همان زمان جدیدالورود بودن کووید ۱۹، مراسمی 
برای رونمایي از کتاب »ترانه هاي باباطاهر عریان« به تصحیح 
و با پیشگفتاري از استاد دکتر حسین الهي قمشه اي، در خانه 
فرهنگ و هنر گویا برگزار شده بود که به درخواست خانوادۀ 
محترم استاد، قرار بود من مجري برنامه باشم. تازه صحبت از 
ویروس بود و ترس داشتیم که با هجوم ملت مشتاق به سمت 

سبز استاد، خطري براي سالمتي ایشان ایجاد نشود.
اختراع  اآلن  بهداشتي  پروتکل هاي  هنوز  موقع  آن   
نشده بود. نه الکل دست کسي بود و نه ماسک بر چهره اي. 
عین  بالتشبیه  دنیوي،  بهداشتي  تعلقات  از  عریان  همه 
جدید  چاپ  از  رونمایي  مجلس،  موضوع  که  باباطاهرعریان 
مي بود،  اگر  االن  که  عریاني  باباطاهر  بود؛  ایشان  ترانه هاي 
ایشان هم مجبور بود با تمام عریاني خویش، ماسک بزند و 

دوبیتي هاي سوزناک تر بگوید.
 سه غم آمد به جان�م، هرس�ه ی�ک ب�ار

 یک الکل، ماسک دو، سه دوري از یار!
قمشه اي،  )الهي  ایشان  خانوادۀ  به  یک بیتي،  ازاین  بعد 
با گوشزد کردن من،  باباطاهرهمداني!( اطمینان دادم که  نه 
را  کنوني  حساس  شرایط  خودشان  حتما  استاد  عالقه مندان 
درک و هرگونه مصافحه و روبوسي را ترک خواهند کرد. و 
چنین نیز شد. همان اول برنامه گفتم: از قرار معلوم، ویروسي 
چیني  شهر  از  موجود،  شایعات  طبق  که  شده  کشور  وارد 

ووهان، صاف آمده به مرکز سوهان!
آن  یاد  من  و  خندیدند  حاضران  و  قمشه اي  الهي  استاد 
»آن که  گفت:  که  افتادم  برشت«  »برتولت  معروف  جملة 
مي  خندد، هنوز خبر هولناک را نشنیده است.« با خودم گفتم 
مي خندید؟ اشکالي ندارد، خودش غنیمت است. چندماه دیگر، 
با نصب ماسک در محلي که مسئولین گفتند، هیچ لبخندي 

پیدا نخواهد بود. 
و روي بیلبوردهاي بزرگراه هاي شهر به صراحت خواهند نوشت: با 

چشمان خود لبخند بزنید! حاال هي زور بزن که با چشمانت بخندي!

 خن�ده بر ل�ب مي زنم تا کس نداند راز من
 ورنه این دنیا که ما دیدیم، خندیدن نداشت!

قوز  دیگر  بخندي.  چشم هایت  با  بخواهي  که  برسد  تا 
باالي قوز خواهد بود؛ قوزیدن مضاعف!

عید نوروز در قرنطینه
اسفند ۱۳۹8 که آمدن ویروس کووید ۱۹ خبري شد و 
دیگر بحمداهلل تکذیب هم نشد، چنان همه به وحشت افتادند 

که مپرس. 
روزآخر سال و شب سال تحویل، با احتیاط آمدم بیرون 
ببینم چه خبر است. به قدري شهر خلوت و عاري از آدمیزاد بود 
که به سکوت معروف گورستان، طعنه مي زد. در پایتختي که 
در طول سال، جمعیت مثل مور و ملخ از در و دیوارش -و 
حتي برج میالدش- باال مي رفت، حاال بالنسبت، پشه هم پر 

نمي زد. دلم براي دیدن یک آدم لک زد!
در  الکردار  ویروس  این  از  چنداني  شناخت  هنوز  چون 
معموال  که  این  برخالف  بود.  بیش تر  ترسش  نبود،  دست 
جهالت شجاعت مي آورد، اما ظاهرا در این مورد خاص، قضیه 
فرق مي کرد. پاي جان درمیان بود. پهلوان هم که زنده اش 

خوش است. 
یعني شرایط موجود چنان رعب و وحشتي در پي داشت 
که وقتي در ایام عید مي خواستیم از منزل بزنیم بیرون، آن 
هم فقط به قصد تهیة مایحتاج اولیه که از گرسنگي نمیریم، 
تا دِر ساختمان را با احتیاط باز مي کردیم، اول سر مبارک را 
به قاعدۀ چند وجب از الي در به بیرون صادر مي کردیم و ابتدا 
به  هم  نگاهي  آن گاه  پس  و  کوچه  راست  به سمت  نگاهي 
آیا ویروس کووید ۱۹  ببینیم  سمت چپ کوچه مي انداختیم، 
این قدر  معروف  لولوي  از  نیست.  که  یا  هست  کوچه  داخل 

نمي ترسیدیم در بچگي!
گفت  دندان درد  که  بودیم  نرسیده  عید  اواسط  به  هنوز 
به  آیینه  در  باشید.  داشته  را  بدشانسي  فقط  آمدم!  که  بگیر 
این چه وقت  بي عقل!  آخر  گفتم:  و  نگاه کردم  دندان عقلم 

درد گرفتن بود نامرد؟! 
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ماسکیّه!
دارد  ماسکي یک کشي الزم  هر 
و هر مطلبي یک مقدمه اي. بي مقدمه 
نمي شود ماسک زد. عرضم به حضور 
۹6سالة  روزنامه  شریف  مخاطبان 
اطالعات که حتما مستحضرید، سالي 
پشت سر  نجیب،  خیلي  را  عجیب 

گذاشتیم. ما را به سخت جاني خود این گمان نبود.
 ۳65 تمامي  که  بود  گفته  ما  به  کسي   ۱۳۹8 سال  اگر 
روز سال آینده را )تا ظهر شنبة آخر سال( با ماسک خواهید 
گذراند، اول که کمي چپ چپ به او نگاه مي کردیم، بالنسبت 
او را  ادامه،  اندر سفیه« و سپس در  عین »نگه کردن عاقل 
و  مي بردیم  محل  روان پزشکي  بیمارستان  نزدیک ترین  به 
في الفور بستري اش مي کردیم که به تشویش اذهان عمومي 
خود ادامه ندهد الکردار. اما نمردیم و دیدیم که همان شد که 

آن شخص فرضي مورد نظر ما گفته -یعني نگفته- بود.
به  دست  دیدند  آمدیم،  کنار  ماسک  یک  با  بود  هرجور 
کنارآمدنمان خوب است، آخر سالی گفتند یک ماسک دیگر 

هم بزنید روش؛ ماشاال به چشم و ابروش!
 انوري ابیوردي، بدون ماسک، چه خوب گفته است که:

 ه�زار نق�ش ب�رآرد زم�ان�ه و نب�ود
 یکي چنان که در آیینة تصّور ماست

مسأله  شکسپیر،  زنده یاد  به قول  ماسک؟  یا  ماست 
و  شاعر  ویلیام  این  است  بوده  مسأله داري  آدم  است.  این 
نمایشنامه نویس بزرگ انگلیسي. خوب شد نبود، وگرنه االن 
نکرده  خداي  و  مي شد  انگلیسي  جهش یافتة  کروناي  درگیر 

مي  ُمرد. بگذریم، گذشت از بزرگان است.  
سال ۱۳۹۹ در حالي شروع شد و در حالي تمام شد، رفت 
پي  کارش که همه مان بیش تر شبانه روز، ماسک به صورت داشتیم؛ 
به اصطالح  صورت هایي  با  مختلف،  طرح هاي  و  رنگ ها  در 
ماسکه شده که ناشي از اضطراب قرنطینگي و مصرف زیاد الکل 
ضدعفوني کننده و فاصلة فیزیکي از اقوام و آشنایان بود؛ فاصله اي 
که به غلط، به آن فاصلة اجتماعي گفته مي شد و البته مقصّرش 
هم خود وزارت محترم بهداشت بود که از اول این اصطالح را 
این طوري جا انداخت و بعدش ما هر کار کردیم، از جاش درنیامد. 
سعدي همه چیزدان البد یک چیزي مي دانسته که در قرن هفتم 

به ضرس قاطع -و بلکه هم شدیدتر- گفته:
 سِر چشمه شای�د گرفت�ن به بیل

 چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل
فلذا سالي که درگذشت -و البته از بهارش هم پیدا بود که 
خطرات  و  خاطرات  از  سرشار  سراسر،  گذشت-  خواهد  چگونه 
ماسک دار بود. العیاذ باهلل، مهماني بالماسکه شنیده بودیم در بالد 
اجنبي، اما زندگي با ماسک، اولین بار بود که در جهان تجربه 
مي شد. امیدواریم آخرین بار هم باشد. به قول مرحوم »مرتضي 

احمدي« عزیز درآن تصنیف عامیانه و روحوضي معروف:
اي سال، برنگردي.... بري دیگه برنگردي!
مردا رو اخته کردي/ زنا رو شلخته کردي

دکونارو تخته کردي/ همه رو خسته کردي
اي سال برنگردي/ بري دیگه برنگردي!

توضیح الزم: لطفا اگر کسی ضرب گرفت، در چارچوب موازین 
اعالم شده از سوی ارشاد باشد! )چه وزارتش، چه گشتش!(
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حاال مطب ها و درمانگاه هاي دندان پزشکي هم که همه از 
بیخ تعطیل! کاسة چه کنم چه کنم در دست گرفتم و شب ها 
از درد فقط قدم مي زدم. هر قرصي هم مي خوردم، خیلي افاقه 
با  ناچار  بود بي شعور!  نمي  کرد. خیلي دردش را جدي گرفته 
دوستي دندان پزشک تماس گرفتم و شرح حال بازگفتم و به 
شوخي افزودم: دو سه شبه که چشمام به دره/ خدا مي دونه 
خوابم نبره.... خندید و گفت که چون دندانت آبسه کرده، برو 
وقت  هر  بخور،  و  بگیر  را  کپسول هاي چرک خشک کن  این 
ورمش خوابید، زنگ بزن بیایم و بیایي مطب. في الفور رفتم 
داروخانه سر خیابان. داروخانه چي تا متوجه آبسة دندانم شد، 
گفت اتفاقا دندان من هم آبسه کرده و جرأت نمي کنم بروم 

دندان پزشکي! گفتمش: بیا سوته دالن گرد هم آییم!
نرخ  برخالف  باالخره  و  کشیدم  درد  چندروز  تا  خالصه 
تورمش  میزان  از  دکتر،  و  من  خوب  مدیریت  با  بازار،  تورم 
کاسته شد و به صفر رسید. سیاست تدبیر و امید، یعني این! 
بروم پیشش. و  به دکتر و هماهنگ کردم  دوباره زنگ زدم 
رفتم. رسیدم به کلنیک دندان پزشکي دکتر ملکي در میدان 
موبایل دکتر. گفت  به  بود. زنگ زدم  اما درش تخته  ونک، 
پیاده رو  به  نگاهي  و  کرد  باز  را  در  یواشکي  هستم.  نترس 
چریکي  عملیات  یاد  باشد.  نکرده  تعقیبم  کسي  که  انداخت 
خالصه  دکتر!  دیدار  لحظة  بود  گوارا  چه  و  افتادم.  چه گوارا 
طي چند جلسه، دندان مرا از ریشه عالج کرد و بدون گرفتن 
کرونا مرخص شدیم. اما عید دیگر تمام شده بود. و من عین 
عقب مانده هاي از قافله، تازه شروع کردم به شیریني خوردن. 

آخر عید براي من آغاز مراسم شیریني خوران بود.
کلک دندان را که کندم، تازه متوجه بلندي بیش از حد 
دراویش  از  برخي  گیسوان  چون  داشت  شدم.  سرم  موهاي 
و  قرار  نوبت  باز  بار  این  فروهشته.  گیسواني  محترم مي شد؛ 
مدار چریکي با آرایشگر محل بود. ساعتي را هماهنگ کردیم 
قرص  سیانور،  به جاي  فقط  خودسرانه!  عملیات  این  براي 
بزنم  را  اگر دستگیر شدم، خودم  داشتم که  به همراه  خواب 
به خواب آلودگي )موش مردگي سابق!( و ادا دربیاورم  که اصال 

خودم هم نفهمیدم چطوري این جا آمدم و...

 از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود
به کجا مي روم آخر، ننمایي وطنم 
نزدیک  و  با کمر خم  من  و  داد  باال  را کمي  پاساژ  دِر   
بگرفت  دستم  مغازه اش  تا  و  پاساژ شدم  داخل  سینه خیز،  به 
و پا به پا برد، تا شیوۀ موي کندن آموخت! صندلي و ماشین 
با یاد  اصالحات غیرسیاسي و شانه و سایر لوازم را الکلي و 
خالق قهار، کارش را شروع کرد. هر دو ماسک بر صورت، در 
آینه، فقط چشم هاي همدیگر را مي دیدیم. باز هم غنیمت بود. 
تا صدایي  نداشتند. هرلحظه  را هم  مقدارش  خیلي ها همین 

مي آمد، با خودم مي گفتم: واي... لو رفتیم. مأموران ریختند!
البته در آن ایام ترسناک و پشم ریزان، بودند امثال آقاي 
براي  که  بهداشت-  وزارت  محترم  –معاون  حریرچي  دکتر 
اوایل کار، دلسوزانه کرونا گرفتند  ریختن ترس ملت، همان 
و خیلي خاکي و مردمي، دوسه روز بعدش آمدند لبخندزنان 
پشت دوربین هاي حقیقي یا در فضاي مجازي ظاهر شدند و 
به زبان حال گفتند که دیدید چیزي نبود؟ دیدید درد نداشت؟ 
بفرمایید، من خودم هم گرفتم و دوسه روزه خوب شدم رفت. 
ایام به کروناي ویژۀ مسئولین شهرت  این نوع کرونا در آن 
یافت. صحت و سقمش با شایعه پراکنان و جوک سازان فضاي 
مجازي اینترنت غربي که الهي روز به روز، پهناي باندش کم تر 

و باریک تر و الغرتر شود، عین ني قلیان!
سه  در  بود  عیدي  اولین  بنده  خود  پارسال،  نوروز  فلذا 
دهة گذشته که به شهر زادگاهم تربت حیدریه -در خراسان 
رضوي- سفر نکردم. هرسال به خاطر مادرم و دیگر عزیزان 
خانواده  ام مي رفتم. امسال دیدم که دقیقا به همان خاطر نباید 
ستاد  به قول  مي ترسیدم  دوگانه.  رفتار  بود،  یکي  دلیل  بروم. 
مبارزه با کرونا و بیماران کرونایي، خداي ناکرده ناقل باشم و 
با خودم ویروس سوغات ببرم. تهران پر دود و دم، سوغاتي 

دیگري ندارد که!
خدا را شکر که عید نوروز امسال، بحمداهلل ترس مردم 
جوري  سال،  آخر  روزهاي  این  و  ریخته  ما  کاله  پشم  عین 
براي خرید ریختند بیرون که نه انگار کرونایي هست، یا اگر 

هم هست، عجالتا به مرخصي رفته.
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عین ساعات منع آمد و شد شبانه در پایتخت )۹ شب تا ۳ 
بامداد( که گویي فقط در همین شش ساعت مذکور، ویروس در 
شهر حضور دارد و خروس خوان صبح مي رود منزل استراحت 
کند تا بوق سگ که بعدش براي شب کاري، در شهر پراکنده 
شود و آدم ها را کرونایي کند؛ البته به جز آن هایي که از روغن 

بنفشه استفاده کردند.
به خاطر ریختن همین ترس و لرز پارسال است که عید 
امسال، نگارندۀ  این سطور هم با شجاعت تمام عازم والیت 
از  من  مي  خوانید،  را  خزعبالت  این  دارید  که  اآلن  و  است 
با رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتي  البته  تهران در رفتم، 
ابالغ شده و شست وشوي کامل بدن با الکل مرحوم رازِي همه 
ازش راضي و دوبله کردن ماسک روي صورت به خاطر جهش 
ویروس المّصب و رعایت فاصلة فیزیکي الزم -چیزي بالغ 
به مقصد،  رسیدن  تا  و چهارانگشت-  نیم  و  دومتر  بر حدود 
البته اگر قطار از ریل خارج نشود. من قطاري دیدم که الکل 

مي برد/ و چه سرخوش مي  رفت!

در نحوة ماسك زدن ملت
از زماني که ماسک زدن ُمد شد اولش خیلي سخت بود، 
مثل خیلي از موارد دیگر که اولشان سخت است، اما بعدش 
عادت مي کنیم و سخت نیست، زبانم الل مثل دالر باالي 20 
هزارتومان یا پراید باالي ۱00 میلیون تومان یا خانه  متري 
کنید همه شان  دقت  اگر  که  باالتر  برو  و  تومان  میلیون   40
همان اولشان کمي سخت بود و بعد که جا افتادند، تحملشان 
راحت شد. حتي براي همه شان صف بستیم، بالتشبیه عین 

دوران صفویه! 
اوایل که ماسک آمده بود، طبق معمول این دیار، فرهنگش 
هنوز نیامده و توي ترافیک گیر کرده بود. طرف ماسک زده 
کند،  مي خواست صحبت  و  مي رسید  شما  به  وقتي  اما  بود، 
ماسکش را مي کشید پایین! در صورتي که دقیقا موقع صحبت 
کردن باید ماسک را مي کشید باال! چون ستاد ملي مبارزه با 
کرونا از بیخ، گفته بود که ویروس کرونا از طریق ترشحات 
تنفسي و به هنگام حرف زدن و نفس کشیدن، منتقل مي شود. 
و عجیب آن که با وجود این، باز همچنان بسیاري از مدیران و 
مسئوالن ما از صبح تا شب، حرف مي زدند. براي بعضي ها به 

گمانم خیلي سخت است حرف نزدن!
از موارد دیگر که بسیار زیاد هم مشاهده مي شد -حتي 
بدآموزي اش  میزان  که  تلویزیون  مجریان  پاره اي  سوي  از 
وحشتناک بود- این بود که طرف ماسک مي زد، اما خیلي از 
مواقع آن را روي چانة خود قرار مي داد. گویي که این ویروس 
سیاست  بدون  مي شود،  منتقل  باال  در  زدن  چانه  طریق  از 
ترکیبي و توأمان فشار از پایین! خب چانه هم که سطحش 
آلوده بود و پوشش داخلي ماسک را آلوده مي کرد و بندۀ خدا 
مبارک  دهان  و  لب  روي  مي کشید  را  ماسک  همان  دوباره 
که اطرافش تا شعاع چند سانت، مي بایست به شدت بهداشتي 
و  بود  به شدت گرفتار  اوایل  بهداشت هم که  وزارت  مي بود. 
حواسش خیلي به این جزئیات نبود. همه دربه در، دنبال تهیه 
ماسک بودند. و همچنان روي در شیشه اي تمامي داروخانه ها 
با خطوط درشت کج و معوج نوشته بودند: »ماسک نداریم، 

سؤال نفرمایید!«
پیشرفت  ماسک دوزیمان  صنایع  که  نکنید  نگاه  را  اآلن 
اوایل  مي بارد،  ماسک  برایمان  آسمان،  و  زمین  از  و  کرده 
قاچاق بود. حکم کیمیا را داشت. هرکه آن را داشت، آرامش 
داشت، مگر کشش در مي رفت که آرامشش به هم مي  ریخت 
و به سایپا فحش مي داد، درحالي که هیچ ربطي به آن بیچاره 
نداشت. مثل آن بندۀ خدایي که در دید و بازدید نوروزي، گره 
به  بود،  شده  عصباني  نمي شد،  باز  و  بود  سفت  کفشش  بند 

دولت بد و بیراه مي گفت! 
حتي  شد.  حل  ما  ماسک  کمبود  مشکل  باالخره  باري، 
دو سه ماه بعد از شیوع کرونا، خود دکتر حریرچي بندۀ  خدا 
براي بار هزارم آمد تلویزیون و برای این که روي پاي خودمان 
داد  یادمان  را  بیژامه  از  بایستیم، نحوۀ درست کردن ماسک 
و حتي بدون هماهنگي با اعضاي محترم فرهنگستان زبان 
به طور  مي گیرند،  حقوق  کار  این  بابت  که  فارسي  ادب  و 
خودجوش برایش نام هم انتخاب کرد: »ماسک مامان دوز«! 



13
99

ند 
سف

2 ا
ه 5

نب
ش
دو

72

باز من ماندم و این پرسش فلسفي اقتصادي که چرا همان ماه اول 
این نحوۀ ماسک زدن را یاد ندادید؟ حتما باید ما مي رفتیم با یارانة دو 
ماه خود، دو تا ماسک N۹5 فیلتردار 45 هزار توماني مي گرفتیم که 
بعدش روي دستمان باد کند و بفهمیم فقط مال محیط هاي آلوده و کادر 
زحمتکش درمان است، حال آن که با یک بیژامة دست دوم بالاستفاده هم 

مي شد سر و ته قضیه را هم آورد.
بیژامه ام کو؟

چه کسي بود صدا زد ملت؟
آشنا بود صدا

مثل حریر!
�� چي؟

�� حریر! 
 اما در جاهایي مثل همین آمریکاي خودمان، باور بفرمایید هنوز 
هم بعد گذشت یک سال آزگار، کمبود ماسک وجود دارد، پس شکرگزار 
باشید. دلیل دارم که این حرف را مي زنم. بازیگر توانمند سینما و تلویزیون 
کشورمان، جناب شهاب حسیني عزیز که به اصرار دوستانش در آمریکا 
رفته بود واکسن فایزر را بزند به بدن، از ناچاري و ناگزیري که ماسک 
دیگري نداشته، طبق توضیحات خودش مجبور شده بود از ماسکي 
استفاده کند که روي آن برگي بود که مي گویند آرم ماري جواناست العیاذ 
باهلل، درحالي که یک موي بدنش بندۀ خدا به این امر راضي نبوده است. 
امیدوارم هیچ کس هیچ وقت مجبور نشود. امان از رفیق ناباب و واکسن 

خوب!
اوضاع  موقع،  پارسال همین  بود که  این  بر سر  بگذریم، سخن 
قاراشمیش کمبود ماسک و الکل به نحوي بحراني بود که اگر خدابیامرز 

»فروغ فرخزاد« مي بود، غلط نکنم، این بار این گونه مي فرمود:
اگر به خانة من آمدي

براي من اي مهربان الکل بیاور
و یک عدد ماسک که از آن

به ازدحام کوچة خوشبخت بنگرم!
را  زدن  ماسک  صحیح  نحوۀ  و  دستورالعمل  مردم  هنوز  چون 
نمي دانستند و به همراه هر ماسکي هم هیچ کاتالوگ و بروشوري داخلش 
نبود، فلذا هرکسي هرطور دوست داشت، ماسک مي زد. طرف توي 
هواپیما مي خواست بخوابد، نور اذیتش مي کرد، ماسک را کشیده بود روي 
چشم هایش. جاي مرحوم »بزرگ علوي« خالي که با مشاهدۀ  این صحنة 
چشم نواز، جلد بعدي رمان معروف »چشم هایش« را همان جا روي هوا 
بنویسد؛ چشم هاي پشت ماسکي که گویا چون تابلو نقاشي استاد ماکان 
داستانش، رازي را در خود پنهان کرده است، رازي خوفناک! و شگفتا که 
ماه ها بعدش در اخبار آمد که هر کس عینک مي زند، سه برابر کمتر از 
دیگران ممکن است به کرونا مبتال شود. سازمان بهداشت جهاني اآلن به 
این نکته پي برد و اعالم کرد و او همان وقت مي دانست و ما وقتي که 
تصویرش در فضاي مجازي پخش شد، متأسفانه به او خندیدیم. و شاید 

زبان حال او این بود که:
تو به من خندیدي

و نمي دانستي
من به چه دلهره این ماسک زدم بر صورت!

ماسك را ول نکنیم!
از  و  مي روند  راه  که  بي فرهنگي  آدم هاي  اگر  براین  سابق 
مي رفت  راه  که  موالنا  جناب  )برخالف  مي ریزند  آشغال  خودشان 
آدامس  او شعر مي ریخت(، چیزهایي مثل پوست شکالت و  از  و 
یا بطري پالستیکي نوشابه و قوطي سیگار روي زمین مي ریختند، 
در سال ۱۳۹۹ ماسک استفاده شدۀ آلوده را هم به نامة اعمال خود 
اضافه کردند که با دست پر از دنیا بروند. این آدم ها اگر آدم بودند، 
به این نکته حساس و حیاتي فکر مي کردند که چرا باید باري بر 
دوش آن عزیز پاکبان )رفتگر سابق( بیفزایند که آن ها را جمع کند؟ 
مگر طفلکي چقدر حقوق مي گیرد؟ مگر او هم دوستاني دارد که 
اگر اراده کند، تمام لواسان را به نامش کنند؟ چرا بعضي از ما بي درد 

و بي خیال شده ایم؟
همین اسفندماه پایاني، فیلمي در فضاي مجازي پخش شده 
داخل  بالش  و  پر  که  حالي  در  مي داد،  نشان  را  کبوتري  که  بود 
فني  نقص  به دلیل  داشت  پرواز  تأخیر  فلذا  بود،  کرده  گیر  ماسک 
ایجادشده که ناشي از خودش نبود، ناشي از آدم هاي ناشي بود. دلم 
برایش سوخت و مي دانم که آه دلش، دامن آن ماسک انداز احتماال 
مدعي دینداري و تمدن 2500 ساله را خواهد گرفت. شاید کرونا 
گرفت. اگر هم چیزي به او بگویي، شروع مي کند به توجیه کردن و 
ماستمالیزاسیون. شعر زیباي فرخزاد را بي فروغ مي کند و مي گوید:

پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردني است!

خب مرض! چرا قبلش را نمي گویي که فروغ مي گوید: 
کسي مرا به میهماني گنجشک ها نخواهد برد...

یعني این قدر طرفدار محیط زیست و پرندگان آن بوده است. 
حاال هي اشعار زیباي دیگران را به نفع خود، مصادره به مطلوب 

کن! ذلیل بشوي الهي! )ببخشید، از کوره در رفتم!(
هم  عزیز  سپهري«  »سهراب  اگر  که  بخورم  قسم  حاضرم 
مي بود، با توجه به شناختي که از روحیات لطیف و ظریفش دارم، 
این گونه  افتادن کبوتري داخل ماسک، درجا  با دیدن صحنة گیر 

مي سرود: 
ماسک را ول نکنیم

در فرودست انگار کفتري داخل آن
 رفته، گیر افتاده!

کش  که  بکنند  سفارشي  یک  هم  امر  مسئوالن  امیدوارم 
ماسک ها را محکم تر به بدنة ماسک متصل کنند که به اندک فشار 
از جا در نروند. گاهي مي بیني خودش خودجوش در  ناخواسته اي 
مي رود و مي افتد توي کوچه و خیابان. صاحب ماسک هم بي خبر!... 
یک بندۀ خدایي از یک جایي زنگ زده بود رادیو و به همین نکتة 
حساس اشاره کرده بود. گفته بود که مردم در انتخاب ماسک، از 
کیفیت آن مطمئن شوند، یکي از دوستان من متأسفانه بعد 45 روز، 

بندش پاره شده!
یک ماسک دست  اول، به یک ماه نکشیده که نباید کشش در 
برود. اختالس نکرده که به این آساني در برود! واال، با این ماسکا 

و کشاشون!

من ماسك مي زنم، پس هستم!
به هرحال باید از ماسک و سازندگان آن تشکر کرد که باعث شدند 
سال ۱۳۹۹ را به سالمتي پشت سر بگذرانیم و به تهش برسیم. نقل است 
که کسي پیش شیخ بهایي آمد و از زندگي اش نالید که: »اي شیخ، 
زندگي سخت مي گذرد. چه باید کرد؟« شیخ بهایي که به شکل نقدي 
نمي توانست مشکلش را حل کند، از فلسفه و عرفان کمک گرفت و به 
وي گفت: »خودت گفتي که سخت مي گذرد. پس مي گذرد، حتي اگر 
سخت!« و طرف که چیزي از این پاسخ گویي مسئوالن عصر صفوي 
حالیش نشد، لبخندي زد و تشکر کرد و رفت تا به زندگي اش ادامه دهد.

بي شک اگر ماسک نبود، شاید االن همة ما کرونا گرفته بودیم دور 
هم. چیزهاي دیگر را که به خاطر گران بودن، نمي توانیم بگیریم. البته شاید 
هم گرفتیم و چنان نامحسوس رد کردیم که داغ بودیم نفهمیدیم. نفهمي 
همیشه بد نیست. یحتمل، موالنا در دفتر سوم مثنوي، دلش از جایي دیگر 

پر بوده که فرموده: »ُمردم اندر حسرت فهم درست!«
البته با وجود این که همة جوامع پزشکي جهان و ایضا ایران، برضرورت 
و اهمیت نصب ماسک در محل مربوطه اصرار دارند و آن را مانع ورود 
ویروس کووید ۱۹ مي دانند، به خصوص االن در پایان سال که ویروس 
الکردار جهش کرده و به احتمال، کووید 20 شده، باز هنوز هستند عزیزاني 
که همچنان بر این اعتقادند که زدن ماسک ضرورتي ندارد و جهان جوگیر 
شده است، این مرگ و میرها عین فوتي هاي ناشي از آنفلوآنزا طبیعي است، 

شما چقدر به خاطر نگرفتن آنفلوآنزا تا به حال ماسک زده اید؟
سمت  مي آمدم  قدم زنان  داشتم  که  پیش  چندروز  همین 
روزنامه، آقاي بهروز افخمي، کارگردان سینما و تلویزیون را دیدم 
که از قضا ایشان نیز داشت پیاده گز مي کرد، منتهي برخالف 
من، بي ماسک. چون در جشنوارۀ فیلم فجر امسال هم صراحتا 
اعالم کرده بود که اعتقادي به ماسک ندارد. به هرحال، آزادي 
بیان است دیگر. نمي شود که گرفت به زور بهش ماسک زد. هیچ 
چیزي زوري نمي شود. مي زند، ولي کم کم شل ماسک مي شود یا 
هي آن را باال و پایین مي کشد که بفهماند اعتقادي به ماسک 

اجباري ندارد.
سالم کردم. چون ماسک داشتم، اولش شک کرد. ماسک را 
کمي کنار زدم، شناخت. آن کس که تو را شناخت، جان را چه 
کند؟ گفتم که شما همچنان ماسک نمي زنید و اصرار دارید که 
الزم نیست؟ تأیید کرد و گفت: البته دچار توهم توطئه نیستم، 
ولي معتقدم که جهان جوگیر شده است. این جوري ها هم نیست 
که وحشتناکش کردند. دلم مي خواست برایش بزنم زیر آواز که: 

»تمام دنیا یک طرف، تو یک طرف عزیزم... عزیزم!«
دارند  فیلسوف،  میرداماد  پیاده رو  در  رهگذر  عابران  دیدم 
فیلسوفانه و کنجکاوانه به ما دو بزرگوار )!( نگاه مي کنند. پس 
خداحافظي کردیم و از هم جدا شدیم. من همچنان با ماسک 
و نام برده همچنان بي ماسک. گفتم اآلن ملت خیال مي کنند که 

به خاطر بي ماسکي اش البد دارم به وي تذکر لساني مي دهم!
درهمین روزهاي اسفندماه که اعالم شد نوع جهش یافتة 
ویروس کووید ۱۹ از انگلیس وارد کشور شده و کم کم همه داشتند 
دو تا ماسک مي زدند و جاي دایي جان ناپلئون و مش قاسم خالي، 
روزي در همین پیاده رو خیابان، داشتیم به همراه اخوي بزرگ تر راه 
مي رفتیم. من یک ماسک زده بودم و داداش دو ماسک. بزرگ تر 
است به هرحال! در همین حال، یکي از مدیران مؤسسة اطالعات از 
مقابل ما درآمد. بي سر وسامان، داشت دنبال بانک سامان مي گشت. 
مهندس حبیبی مهر را مي گویم. با این که ماسکي بر صورت داشت، 
من ایشان را شناختم و ایستادم و ایستادند. اخوي گفت ببخشید با 
ماسک، شما را نشناختم. ایشان هم گفت که شما هم ببخشید که 
من هم شما را نشناختم. خندیدم و گفتم: شما که یک ماسک دارید، 
اخوي را نشناختید، حال ایشان که دو تا ماسک زده اند، به طریق 

اولي و دوبله، شما را نبایست مي شناختند!
و  یافت  پایان  سال  گذشت.  به خیر  همه چیز  و  خندیدیم 
عیدي ها واریز شد و جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند؛ 
مثل سعدي علیه الرحمه! سال ۱400 از راه رسید و رسیدیم به سال 
پایان قرني که خیلي به ما خوش گذشت. و اکنون ما ماندیم و 
این پرسش فلسفي که چون شنبة آخرسال، ظهرهنگامش لحظة 
تحویل سال است و سال جدید عمال از روز بعدش )یکشنبه( 
شروع مي شود، پس این وسط، تکلیف آن نیمة دوم روز شنبه 
که نه ۱۳۹۹ هست و نه ۱400 چیست؟ چه کسي پاسخگوي 
این مقدار از عمر بالتکلیف ماست که هیچ جا به حساب نمي آید، 

آن هم با ماسک!
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روز بود. ولی از آفتاب نشانی نبود. 
توده های  نخستین  پِس  در  خورشید 
بود.  شده  گم  بهاری  نوبرانة  ابرهای 
جای جای  در  نرم  و  نوازشگر  نسیمی 
داشت،  اندکی سوز  شهر می ُسرید. هوا 
نوروزانه:  و  بود  بهاری  کامال  ولی 
و  بهار  آمدن  از  دل خواه.  و  دل چسب 
آغاز سال نو زمان چندانی نگذشته بود. 

تازه آغاز موسم دل چسب بهار بود.
به پا کرد و تسبیح  را  منبرش که تمام شد، کتانی هایش 
روزهای  از  شلوغ تر  خیابان ها  زد.  بیرون  حسینیه  از  به دست 
خنکای  افتاد.  گونه اش  روی  باران  از  چّکه ای  بودند.  پیشین 
شیرین باران را در زیر پوست خود حّس کرد. سر باال گرفت و 
به آسمان ُپر ابر نگاهی انداخت. قطرۀ باران را گذاشت به حال 
را  پسندش  و  موردعالقه  سرودۀ  خود  پیش  آن گاه  خودش. 

زمزمه کرد:
»بر زل�ف ت�و بای�د که ره شان�ه ببندند

یا مش�ک فروش�ان در کاش�ان�ه ببندن�د
آن جا که تویی جای نظربستن ما نیست

گو اهل نصیحت لب از افسانه ببندند.«۱ 
ابرها  صدای  می شد.  نزدیک  خانه اش  به  اکنون  او 
برخاست، اما از بارش باران هنوز نشانی نبود. گروهی از مردم 
در نگاهش نشستند که گوشه ای از میدان ِگرد آمده بودند. گویا 
سرگرم تماشای کسی و چیزی بودند. جلوتر که رفت، مردی 
را دید با صورتی سیاه شده و رختی سرخ و کالهی دوکی شکل 
با چشم های بسته  به دست که  دایره  و گیوه هایی نوک تیز و 

می زد و می رقصید و با صدای زنگ  دارش می خواند:

حاجی فیروز 
و آن سّیِد عمامه به سر

 گودرز گودرزی)مجيد(

»ارباب خودم، سامبولی بلیکم
ارباب خودم، سِرتو باال کن!

ارباب خودم، لطفی به ما کن
ارباب خودم، به من نگاه کن

ارباب خودم، بُزبُِز قندی
ارباب خودم، چرا نمی خندی؟«

- خسته نباشی!
همین که حاجی فیروز 2چشم هایش را گشود، دید که یک 
سّید عمامه به سر جلویش سبز شده است! خدایا! این آخوند 
دیگر کیست و چه می خواهد؟ هول کرد. دلش خالی شد و 
رنگش پرید. ترس، وجود حاجی فیروز را فشرد. گیج و گول 
شد. تِه حلقش خشکید. نم دهانش را به زور قورت داد. سّیِد 
عمامه به سر وقتی دید که او حسابی دچار ترس و بیم شده، با 
لبخند به او نزدیک تر شد. از اندیشه اش گذشت: »خدایا! منو 
ببخش که بنده ای از بندگانتو ترسوندم. می دونی که ترسوندن 
دیگرون کاِر من نیست!« حاجی فیروز با دیدن چشمان خندان 
آرام گرفت و  به سر، دلش کمی  لبخنِد روشِن سّیِد عمامه  و 
قرار، با  وجود این دایرۀ زنگی در دستش می لرزید. سّیِد عمامه 
باز، نگاهی به دایرۀ زنگی کرد. سپس  با همان چهرۀ  به سر 
عمامه اش را برداشت و گرم و خودمانی گفت: »دوست من! 
هر کی توی این دنیا شغلی داره. شغل من اینه و شغل تو هم 

این. کار که عار نیست.«
سپس عمامة کوچکش را روی سر نهاد و آن گاه دوستانه 
دست روی شانة حاجی فیروز گذاشت و از زبان پیامبر اسالم 
)ص( به او گفت: عبادت، ده جزء است که نُه جزء آن در کار 

و تالش برای به دست آوردن روزی حالل است.

حاجی فیروز که انگار مچش را حین خالف بزرگی گرفته 
را گم  زبانش  انگار  بگوید.  نبود که سخنی  توانش  در  باشند، 
کرده باشد! نگاهی غمناک در چشمانش بود. سّیِد عمامه به سر 
که هنوز لبخند به لب داشت، َجلدی دست در زیر قبایش کرد 
و آن گاه پنج برگ اسکناس یک صد ریالی۳ درآورد و بی آن که 
به چشم های ایستا و ساکِن حاجی فیروز نگاه کند، آن ها را توی 
دایرۀ او گذاشت و ضمن آن که دور می شد گرم و گیرا گفت: 
»راحت باش دوست من! ادامه بده! شادکردن دل مردم، کار 
کوچکی نیست.« حاجی فیروز دید که سّیِد عمامه به سر مثل 

نسیم بهاری، نرم و آرام دور می شد و شنید که می خواند:
»من دانه ای به النه ِکشم به هزار سعی

از پا دراوف�ت�م به ره ان��در، ه�زار ب��ار
از کاِر سخِت خود نکنم هیچ ِشکِوه، زانک

ناک�رده کار می نت�وان زیس�ت کامک�ار«4
را  بنای کف زدن  بهت زده،  جمعیِت گرداگرد حاجی فیروِز 
کارش  دوباره  که  خواستند  او  از  و  کشیدند  هورا  و  گذاشتند 
را از سر بگیرد و باز شادِی بهارانه را با رقص و دایرۀ زنگی 
و ترانه ها و لحن و آهنگ خنده دارش بپراکند. بچه ها بیش تر 
از دیگران هلهله می کردند و سوت می زدند. ولی حاجی فیروز 
به  را  درونش  ناآشنا  و  غریب  موجی  نداشت.  دماغی  و  دل 
تالطم انداخته بود. حس کرد خوشِی ناشناخته ای ته دلش را 
می لرزاند. با چشم های وادریده این طرف و آن طرفش را نگاه 
کرد. او که تا چند دقیقة پیش سِرجایش بند نمی شد و می پرید 
و می رقصید و می خواند و عطر دلنشین و بوی خوش موسم 
بهار را با جلینگ جلینِگ دایره اش این جا و آن جا و به این و آن 
می افشاند، حاال پاِکشان و لَخ لَخ کنان رفت لبة جدول نشست. 
چیزی در چشمانش شکست و ناگهان بی اختیار شروع کرد با 
صدای بلند زارزار گریستن. او دریافت که سر تا پای وجودش 
در زایش بهاری از رنگ و گونه ای دیگر فرو رفته است. باری! 
و  می داد  قلقلک  را  حاجی فیروز  دل  کُنج  ناگفتنی،  چیزی 

خلسه ای ناآشنا ته وجودش را نوازش می کرد.
بعد  لَختی  و  درآمد  به صدا  نیز  آسمان  هنگام  این  در 
زمین  روی  به  را  برکت خود  از  باران های جان بخِش سرشار 
فروریخت. آری! سّیِد عمامه به سِر داستاِن راستاِن ما کسی نبود 
مگر »آقاشیخ مهدی قوام«5 رحمه اهلل علیه؛ آخوندی باریک بین 
و بینش مند و دریادل و بخشنده و اهل سلک و سلوک و حال 

و ذوق و عرفان. درود بی پایان به روان پاکش باد!

پی نویس ها:
۱( سروده ای است از میرزاعّباس فروغی بسطامی، چامه سرای 
غزل  خورشیدی.   ۱2۳6 شهریورماه   24 درگذشتة  سیزدهم،  سدۀ 
مشهور و ُپرآوازه ای که با بیِت »مردان خدا پردۀ پندار دریدند/ یعنی 

همه جا غیِر خدا یار ندیدند« از اوست. 
2( »حاجی فیروز« یکی از چهره های افسانه ای در باورهای عامیانة 
ما ایرانیان است که در روزهای پایانی سال و نیز روزهای نخستیِن هر 
ساِل نو سر و کله اش در کوی و برزن شهرها پیدا می شود و با به  صدا 
درآوردن دایرۀ زنگی و خواندن شعرهایی ماننِد »حاجی فیروزه، سالی 
یه روزه/ عیِد نوروزه، سالی یه روزه« و شیرین کاری هایش، مردم را از 

آمدن جشن نوروز و آغاز بهار آگهی می دهد. 
۳(500 ریاِل دهة سِی خورشیدی کم پولی نبود، چیزی بود 

بیش از ۱/500/000 ریال امروز. 
4( بخشی از سرودۀ زنده نام »پروین اعتصامی« است.

5( از آخوندها و منبری های اخالقی و باذوق و انسان دوست 
و بی مانند روزگار خود بود که نان خود را تنها از روضه خوانی 
)ع(«  حسین  امام  »نان خوِر  را  خود  و  می آورد  به دست 
اّما متفاوت و دیگرگون بود؛ چنان که  می دانست. منبرهای او 
گاه ساعت ها پایشان می نشستی و خسته نمی شدی و زمان از 
دستت درمی رفت! این ویژگی و سودبخشی شور و عرفان و بیان 
باش. چه مردم  او می گفت: »پیرو حال خودت  بود.  دلنشین وی 
ببینند، چه نبینند!« سخن او بر این پایه بود که مهم این است که 
خودت باشی. دیگران چه می گویند و چه گمان می کنند و داوریشان 
قوام  آقاشیخ مهدی  زادسال  بگیر.  ندیده  و  نشنیده  است،  رنگی  چه 
۱280 خورشیدی است. وی در ۱6 بهمن ماه ۱۳4۳ خورشیدی دیده از 
جهان  ناپایدار فروبست و به جهان پایدار پیوست. آن روان شاد هنگامی 

درگذشت که 6۳ سال زندگی کرده بود.

برای شادی روان پاک مادرم و پور بُرنای شهیدش »ارسالن«
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نامش سال ها اعتبار تقویم این مرز و بوم بود و بیش از 24 جلد 
کتاب و ۱5 جلد تقویم تطبیقي ایران آماده چاپ را در کارنامه خود دارد.  
دکتر ایرج ملک پور که ۳7 سال در دانشگاه هاي تهران و امیرکبیر به 
تدریس نجوم مش��غول بود، به مدت 25 س��ال تقویم رسمي کشور را 
استخراج و از سال ۱۳60 اوقات شرعي شهرهاي ایران و جهان را نیز 
محاس��به کرده است. علي رغم این که سال ها در کنج عزلت به دست 
فراموشي سپرده شده اما همچنان به تحقیق و تفحص مشغول بوده و 

درحال تهیه کتابي در مورد دانستني هاي نجومي است. 

این حالت را »محاق« و وضعیت نس��بي ماه را »مقارنه ماه« 
مي گویند. حدود یک هفته بعد از محاق، بخش روشن رو به زمین 
ماه به صورت نیم دایره دیده مي شود. این حالت ماه را »تربیع اول« 
مي نامند. بعد از گذشت حدود یک هفته دیگر، ماه، زمین و خورشید، 
مجددا در یک راس��تا قرار مي گیرند، ولي این بار، زمین بین ماه و 
خورش��ید واقع مي شود. نیم کره روشن ماه روبه روي زمین است و 
به صورت دایره اي روش��ن دیده مي شود. این حالت ماه را »بدر« و 
وضعیت نس��بي ماه را »مقابله ماه« مي گویند. بعد از گذشت حدود 
هفته اي دیگر، ماه مجددا به صورت نیم دایره ظاهر مي ش��ود. آن را 
»تربیع دوم« مي نامند. س��رانجام بعد از گذش��ت حدود یک هفته 
دیگر، ماه به حالت محاق درمي آید. از آن پس، اش��کال یادش��ده، 

به ترتیبي که تشریح شدند، تکرار مي شوند.
دیدیم که از مقارنه ماه تا مقابله آن، بخش روشن رو به زمین 
م��اه مرتبا افزایش و از مقابله تا مقارنه بعدي مرتبا کاهش مي یابد. 
بنابراین، مدتي بعد از مقارنه و مدتي پیش از آن، بخش روش��ن رو 
به زمین ماه به صورت هالل دیده خواهد شد. با توجه به این که مبداء 
حرکت مداري ماه از وضعیت مقارنه ماه در نظر گرفته مي شود، از 
این رو هالل هاي یاد شده را به ترتیب، هالل اول ماه )یا هالل ماه 

نو( و هالل آخر ماه مي گویند. 

* درباره آغاز ماه قمري شرعي توضیح دهید.
در ابت��دا الزم به یادآوري اس��ت ک��ه در تقویم قمري از دوره 
مداري ماه به دور زمین )موسوم به ماه قمري( به عنوان واحد زمان 
تقویمي استفاده مي شود و سال قمري، به کمک ماه قمري تعریف 
ش��ده و شامل ۱2 ماه قمري است. مي دانیم که بسیاري از تکالیف 
ف��ردي و اجتماعي در دین مبین اس��الم، نظی��ر روزه ماه رمضان، 
عیدس��عید فطر، وقوف به عرفات، وقوف در مشعر، اعمال روز عید 
قربان، بلوغ شرعي و غیره براساس تاریخ قمري انجام مي شود، از 
این رو، تعیین آغاز ماه قمري ش��رعي از اهمیت ویژه اي برخوردار 
اس��ت. ماه قمري شرعي از لحظه غروب خورشید، روزي که براي 
نخستین بار هالل ماه نو در شامگاه آن روز با چشم غیرمسلح دیده 
ش��ده است، آغاز مي شود و در لحظه غروب خورشید روز بعد پایان 
مي یاب��د. بنابرای��ن، رؤیت هالل ماه نو در طي ۱4 قرن گذش��ته، 
موردتوجه مس��لمانان بوده اس��ت. درنتیجه در این مدت طوالني، 
مسلمانان عوامل مؤثر در رؤیت هالل ماه نو را مشخص کرده اند. 

* ب�ا ای�ن س�ابقه طوالني رؤیت هالل م�اه نو، آیا 
قواع�دي ب�راي تقویم قمري ش�رعي به دس�ت آمده 

است؟
پاسخ مثبت است. چون تقویم قمري شرعي داراي قواعدي 
است که در حکم معیارهایي براي صحت و سقم تقویم مستخرجین 

تقویم قمري به کار گرفته مي شوند. این قواعد عبارتند از:
الف. هر ماه قمري، فقط، مي تواند 2۹ یا ۳0 شبانه روز باشد نه 

کمتر از 2۹ و نه بیش تر از ۳0 شبانه روز.
ب. حداکثر س��ه ماه قمري متوالي مي تواند 2۹ ش��بانه روز و 

حداکثر چهارماه متوالي مي تواند ۳0 شبانه روز  شود. 
ج. هر سال قمري )شامل ۱2 ماه قمري( داراي ۳54 یا ۳55 

شبانه روز است. 
باید اضافه ش��ود تاکنون، منبعي را که در آن نخس��تین بار، 
این قواعد بیان ش��ده باشد پیدا نکرده اند. از این رو، ضرورت انجام 
پژوهش اساسي در این باره احساس مي شد. در سال ۱۳85 هجري 
شمس��ي، این مهم توس��ط این جانب انجام ش��ده و قواعد اساسي 

کامل تقویم قمري شرعي به دست آمده است. بدیهي است که این 
پژوهش، به  منظور دارا ش��دن محاس��بات مربوطه به ارزش آماري 
ب��اال، به تقوی��م هجري قمري طوالني مدت نی��از دارد. از این رو، 
اس��تخراج آغاز ماه قمري ش��رعي حدود 65هزار ماه قمري بشر، 
مربوط به س��ال هاي از 6۱ قبل از هجرت تا ۱507 هجري قمري 
انجام ش��ده اس��ت. درنهایت، قواعد کام��ل تقویم هجري قمري 

شرعي، به شرح زیر، به دست آمده اند:
الف. ماه هاي قمري 2۹ یا ۳0 شبانه روزي اند.

ب. نسبت شمار ماه هاي ۳0 شبانه روزي به شمار ماه هاي 2۹ 
شبانه روزي برابر ۱/۱۳۱ است.

ج. حداکثر سه ماه متوالي 2۹ شبانه روزي و حداکثر چهار ماه 
متوالي ۳0 شبانه روزي اند.

د. سال هاي قمري ۳54 یا ۳55 شبانه روزي اند.
ه. حداکثر چهار س��ال متوالي ۳54 ش��بانه روزي و حداکثر دو 

سال متوالي ۳55 شبانه روزي مي شوند.
و. نسبت شمار سال هاي ۳54 شبانه روزي به شمار سال  هاي 

۳55 شبانه روزي ۱/70۹ است.

* در پای�ان، لطفا درب�اره پیش بیني آغاز ماه هاي 
ش�رعي توسط منجمان و س�ابقه تاریخي آن توضیح 

دهید.
الزم اس��ت اشاره شود که پیچیدگي زیاد حرکت ماه، حاصل 
از اثرات گرانشي متغیر اجزاي دیگر منظومه شمسي، به دلیل جرم 
کوچک ماه، سبب شده تا رفتار ماه با تغییرات پیچیده همراه باشد، 
به ط��وري که مطالعه حرکت ماه، به صورت غامض ترین مس��أله 
مکانیک سماوي در می آید. براي نمونه، حداقل فاصله ماه از زمین 
از ۳564۱0 ت��ا ۳70۱۹0 کیلومتر و حداکثر فاصله آن از 404275 
تا 406740 کیلومتر داراي تغییرات است. تغییرات فواصل مذکور، 
سبب تغییر قطر زاویه اي ماه و تغییر روشنایي آن مي شود. به عالوه، 
در رؤی��ت ه��الل ماه نو باید اثر مس��یر روزانه ماه نس��بت به افق، 
روش��نایي آسمان شامگاهي محل هالل، اثر ضخامت جو )که نور 
هالل پس از طي آن به ناظر مي رس��د( و از همه مهم تر ش��رایط 
جوي که داراي تغییرات پیچیده و نامنظم از محلي به محل دیگر 
و از لحظه اي به لحظه  دیگر است، مانند ابري بودن به طور متوسط 
حدود 50 درصد س��طح زمین در هر لحظه، آلودگي هوا و غیره در 

نظر گرفته شوند. 
این عوامل باعث مي ش��وند رؤیت هالل ماه نو بس��یار 
دش��وار و گاه ناممکن باشد. این مش��کالت سبب شده اند که 
امروز، همانند پیش��ینیان، کوش��ش هایي در جهت دس��تیابي 
ب��ه معیار یا معیارهایي براي پیش بین��ي تاریخ اول ماه قمري 
ش��رعي به عمل آید. براي مثال در بابل )در سال هاي از ۱8۳0 
ت��ا ۱5۳0 قبل از می��الد(، از معیارهایي براي پیش بیني تاریخ 
رؤیت هالل ماه نو استفاده مي شد، زیرا در بابل، آغاز هر ماه از 
ش��امگاه با رؤیت هالل ماه نو و نیز آغاز س��ال نو در بهار با ماه 
نو آغاز مي شد. از این رو، محاسبه پارامترهاي هالل ماه نو، در 
محاسبات نجومي بابلي ها، جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص 
مي داد. براي نمونه، در ستون هاي مختلف متون به جاي مانده 
از بابلي ها، پارامترهاي مختصات ماه، سرعت زاویه اي حرکت 
روزانه ماه، تاریخ و لحظه محاق، فاصله زماني از لحظه غروب 
خورش��ید تا لحظه غروب ماه در ش��ب اول پدیداري هالل ماه و 

پارامترهاي دیگر مورد نیاز رؤیت هالل ماه نو درج شده اند. 
طبق مدارک و اس��ناد موجود، از حدود چهار هزار س��ال قبل، 
چیني ه��ا، یوناني ه��ا، کلداني ها و هندي ها ه��م معیارهایي براي 
پیش بیني تاریخ نخس��تین روز ماه قمري به کار مي بردند. در ایران 
نیز در گذش��ته و حال، از معیارهای��ي براي پیش بیني تاریخ رؤیت 

هالل ماه نو استفاده شده و مي شود.
در پایان، الزم است یادآوري شود که در تقویم قمري همانند 
س��ایر تقویم ها، از مبدأ ش��ماره گذاري س��ال نیز استفاده مي شود. 
در تعیی��ن مبدأ تاریخ گ��ذاري تقویم قمري، همانند تقویم هجري 
شمس��ي ایرانیان، از هجرت حضرت رس��ول اکرم)ص( از مکه به 
مدینه اس��تفاده شده اس��ت که در روز دوشنبه اول ربیع االول سال 
یک هجري قمري اتفاق افتاده اس��ت. بنابراین مبدأ تاریخ گذاري 
تقوی��م هج��ري قم��ري، یعني اول محرم س��ال ی��ک هجري 
 قم��ري، مطاب��ق 27 تیر س��ال یک هجري شمس��ي و ۱6 ژوئیه

 622 میالدي است.

تقویم دوم ایرانیان

گفتگو

  بيتا مهدوی

* در اس�فندماه 1395 و 1396 درب�اره تقوی�م 
هجري شمس�ي گفتگو كرده بودیم. گفتگوي امس�ال 
را ب�ه تقوی�م دیگر ایران، یعن�ي تقویم هجري قمري 
اختص�اص مي دهیم. لطفا به عنوان س�ؤال اول درباره 

پذیرش تقویم هجري قمري در ایران توضیح دهید.
باید توجه داشت که در فواصل زماني مختلف تاریخ کشورمان، 
تقویم هایي با ویژگي هاي متفاوت متداول بوده اس��ت. یکي از آن ها، 
تقویم هجري قمري است که در قرون نخستین اسالمي، جهت تعیین 
ماه روزه، موس��م حج و غیره در ایران متداول ش��ده بود. از این رو وقایع 
تاریخي ملي و مذهبي کشورمان نیز به تاریخ هجري قمري ثبت شده اند. 
مالحظه مي شود که در ایران، تقویم هجري قمري، بیش از دوازده قرن 

در کنار تقویم هجري شمسي مورد استفاده بوده است. 

* در تقویم قمري، همواره صحبت از اهله قمر 
است. لطفا كمي درباره آن توضیح دهید. 

الزم به یادآوي اس��ت که از می��ان پدیده هاي طبیعي با 
تکرار منظم ش��ب و روز، تغییر تناوبي ایام س��رد و گرم و تغییر 
تناوبي بخش روش��ن رو به زمین کره ماه )یا اهله قمر(، خیلي 
زود نظر انسان اولیه را به خود جلب کرده بود. از این رو نخستین 
تقویم هاي تدویني، تقویم قمري بودند. شواهد نشان مي دهند 
که ثبت اهله قمر توسط بشر داراي قدمت حداقل ۳0 هزارساله 

است. 
دلیل پیدایش اهله قمر آن اس��ت که ماه منبع نور نیست 
و همواره در معرض تابش پرتوهاي خورش��یدي قرار دارد. در 
نتیجه، همواره نصف کره ماه روشن و نصف دیگر تاریک است. 

دو نیم کره روش��ن و تاریک ماه توس��ط دایره اي موس��وم به دایره 
روشنایي از هم جدا مي شوند. دایره روشنایي، در هر لحظه، مقطع 
کره ماه با صفحه عمود بر پرتوهاي تابش��ي خورش��ید از مرکز ماه 
اس��ت. از طرف دیگ��ر، همواره نیم کره اي از م��اه از زمین مرئي و 
نیم کره دیگر نامرئي اس��ت. این دو نیم کره توسط دایره اي موسوم 
به دایره رؤیت از یکدیگر جدا مي ش��وند. دایره رؤیت در هر لحظه، 
مقط��ع ک��ره ماه با صفحه عمود بر خط دید ماه از مرکز ماه اس��ت. 
بنابراین، آن چه از اهله قمر از زمین دیده مي شود تصویر این دایره ها 
روي کره س��ماوي است. بدیهي است تصویر دایره رؤیت، به دلیل 
واقع ش��دن این دایره در صفحه عمود بر خط دید ماه، همواره یک 
دایره و تصویر دایره روشنایي، بسته به موقعیت آن نسبت به  ناظر 

زمیني، به صورت دایره یا بیضي یا خط راست خواهد بود. 
توال��ي ظه��ور اهله قمر بدین ترتیب اس��ت: در لحظه اي که 
ماه، زمین و خورشید در یک راستا واقع مي شوند و ماه بین زمین و 
خورشید قرار مي گیرد، نیم کره تاریک ماه به صورت قرص تاریک 

روبه روي زمین واقع مي شود.
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چشم انداز پااليشگاه اصفهان  
تبديل شدن به پترو پااليش است



چشم انداز پااليشگاه اصفهان  
تبديل شدن به پترو پااليش است



هدفگذاري خودكفايي در تأمين نهاده هاي توليد





ــدود 15 درصد اقتصاد ملى ايران متعلق  بنا بر آمارها ح
ــت. همچنين ارزش افزوده اين  به بخش كشاورزى اس
ــته بيش از 8 درصد بوده است كه  ــال گذش بخش در س
ــزوده را در ميان بخش هاى اقتصادى  باالترين ارزش اف
ــت. ازاين رو توجه به اين بخش و تغيير  كشور داشته اس
ــزايى برخوردار است. يكى  روش توليد آن از اهميت بس
ــت هايى كه در دولت يازدهم و دوازدهم براى  از سياس
بخش كشاورزى اعمال شده است، توسعه «شهرك هاى 
ــد در  ــاى تولي ــه مزيت ه ــت. از جمل ــاورزى» اس كش
ــاورزى هزينه كمتر، بهره ورى باالى  شهرك هاى كش
10 برابرى مصرف آب، افزايش اشتغال زايى گسترده و 

فراگير و توليد محصوالت صادرات محور است.
در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه روستايى 
ــاورزى تكليف شده  ــركت شهرك هاى كش تشكيل ش
ــال پيش با مجوز  ــاورزى 7 س ــت. شهرك هاى كش اس
ــت غذايى، افزايش  ــكل گرفت و تأمين امني مجلس ش
بهره ورى در توليد، مصرف آب و اراضى، توسعه صادرات 
و ايجاد اشتغال از اهداف تشكيل شهرك هاى كشاورزى 
ــهرك هاى  ــركت ش ــت. يكى ديگر از برنامه هاى ش اس
كشاورزى ايجاد زنجيره توليد كشاورزى در مجتمع ها 
ــهرك هاى گلخانه اى، دامى يا شيالتى با فناورى نو  و ش
است و عمدتاً توليد در شهرك هاى كشاورزى با توجه به 
ــهرك ها بيشتر توسط افراد متخصص در  رسالت اين ش

حوزه كشاورزى انجام بپذيرد.
مديرعامل شركت شهرك هاى كشاورزى در گفت وگو 
ــركت را بعنوان  با خبرنگار روزنامه اطالعات وظيفه ش
يك شركت توسعه اى و با وظايف حاكميتى ساماندهى، 
ــاورزى، كمك به ايجاد  ــعه و اداره شهركهاى كش توس
ــاى در اختيار جهت  ــاخت ها ، واگذارى عرصه ه زيرس
توسعه سرمايه گذارى در بخش انتقال دانش و فن آورى 

نوين ، كمك به بازاريابى عنوان كرد.
ــجادى پور «در چند سال اخير  ــيد جمال س به گفته س
ــايى عرصه ها و  ــث شناس ــى از حي ــاى خوب ظرفيت ه
ــرح هاى  ــذارى و اجراى ط ــى ، واگ ــاى مطالعات كاره
ــت و اين مهم  ــهرك ها انجام گرفته اس ــدى در ش تولي
ــت اصولى و راهبردى براى كمك به  بعنوان يك سياس

رونق اقتصادى كشور بسرعت ادامه خواهد داشت.»
به اعتقاد كارشناسـان حوزه كشـاورزى به رغم 
نوپا بودن شـركت شهرك هاى كشاورزى در طى 
سال هاى اخير اقدامات شـاخص و بى نظيرى در 
اين حوزه شـكل گرفته اين اقدامات شـامل چه 

مباحثى است؟
ــركتى نوپا است و  ــاورزى ش ــركت شهرك هاى كش ش
مى توان گفت 95 درصد واگذارى شهرك ها در دو سال 
اخير بوده است. البته واگذارى فرآيندى زمان بر است اما 
در دو سال اخير از مجموع پروژه هايى كه به بهره بردارى 

رسيده بيش از 270 هزار تن انواع محصوالت كشاورزى 
ــت. همچنين اين شركت طى چند سال  توليد شده اس
ــتعداديابى و آمايش كل  اخير موفق شده مطالعات اس
ــاند و بر اساس آن 273 هزار  پهنه كشور را به اتمام برس
ــتثنيات كشور را مستعد  هكتار از عرصه  هاى ملى و مس
ــايى و درواقع در  ــهرك هاى كشاورزى شناس ايجاد ش
ــتان هاى  اين بخش از مطالعات،  اولويت هاى اول در اس
ــهرك هاى كشاورزى شناسايى  مختلف براى ايجاد ش
ــطحى بالغ بر 50000 هزار هكتار از اين عرصه  شدو س
ــاخت و واگذارى به  مطالعه و آماده اجراى فرآيند زيرس

سرمايه گذار است.
ــدام و  ــت اق ــاورزى در دس ــهرك هاى كش ــداد ش تع
ــطح  ــهرك، با س ظرفيت هاى در اختيار حدود 358 ش
ــتثنيات) است  حدود 47 هزار هكتار (اراضى ملى و مس
و بااينكه بيش از 90 درصد اراضى اين شهرك ها طى دو 
ــال و نيم اخير در اختيار اين شركت قرارگرفته اما به  س
داليلى ازجمله عدم امكان تأمين انرژى موردنياز، وجود 
ــازى و عدم تأمين آب  ــكالت اجتماعى و مستندس مش
ــش عمده اى از آنها تا اين  مكفى و فاكتورهاى ديگر بخ
مقطع قابليت واگذارى و احياء ندارد كه نيازمند حضور 
ــتگاه هاى فرابخش  ــاعدت و همراهى دس جدى و مس

مخصوصاً وزارت خان هاى نيرو و نفت است.
افزايـش و توسـعه شـهرك هاى كشـاورزى در 

شركت شهـرك هاى كشاورزى
وزارت جهاد كشاورزى پيشرو در توسعه بخش كشاورزى

شركت شهركهاى كشاورزى

سـال هاى اخير موردتوجه متوليان بخش توليد 
بوده اسـت. يكى از راه هاى گسـترش شهرك ها 
جـذب سـرمايه بخـش خصوصـى و واگـذارى 
شـهرك ها به اين بخش است در اين خصوص چه 

اقداماتى انجام شده است؟
ــبختانه به لحاظ توجيه  با اطالع  رسانى گسترده، خوش
ــهرك هاى  ــرمايه گذارى در ش ــاالى س ــادى ب اقتص
ــوه متقاضيان و  ــا انب ــاليان اخير ب ــاورزى طى س كش
ــهرك ها مواجه  ــرمايه گذاران براى حضور در اين ش س
ــار از ظرفيت هاى  ــن مقطع بيش از 11000 هكت و تا اي
ــذارى به صورت اجاره  در اختيار و فاقد محدوديت واگ
ــرمايه گذاران واگذار شده كه در  ــرط تمليك به س به ش
فرآيند نظارت و كنترل تعهدات، قرارداد حدود 2300 
ــام تعهدات  ــور به دليل عدم انج ــار از اراضى مذك هكت
ــخ و هم اكنون 8700 هكتار در  ــط مستأجران فس توس
ــرمايه گذاران بوده كه تقريباً 6000 هكتار آن  اختيار س
ــا بهره بردارى  ــاخت واحدهاى توليدى ب در مرحله س
است با عنايت به اين كه مابقى اراضى طى ماه هاى اخير 
ــكيل  ــد واگذارى آن انجام پذيرفته لذا پس از تش فرآين
پرونده و اخذ تسهيالت بانكى به زودى عمليات اجرايى 

و ساخت وساز در مابقى عرصه ها آغاز خواهند شد.
به طوركلى توليد در شـهرك هاى كشاورزى چه 

مزايايى دارد؟
مزيت هاى كشت در گلخانه هاى شهرك هاى كشاورزى 
ــت.  ــت زمينى و هيدروپونيكى اس به خاطر قابليت كش
ــم و اگر خاك  ــت زمينى داري ــون در گلخانه هم كش چ
ــت هيدروپونيك جايگزين  ــد كش عرصه مرغوب نباش
مى شود. هيدروپونيك يكى از روش هاى خالقانه توليد 
ــم و با كم ترين  ــاورزى بدون خاك و س محصوالت كش
نياز به آب (با استفاده از محلول مغذى) است. در ايران، 
ــده و هزاران نفر  ده ها گلخانه به اين روش راه اندازى ش
به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار هستند. 
با اين روش، در هر نقطه اى از ايران مى توان هر محصول 
ــاورزى را بدون توجه به اقليم و نوع خاك، برداشت  كش
ــتغال زايى خوبى داشت و  كرد. با اين روش، مى توان اش
ــاورزى كه نياز  از هر مكانى براى توليد محصوالت كش
ــت، بهره برد. به اين ترتيب  روزافزون جمعيت ايران اس
ــم مصرف در  ــه اى مصرف آب يك ده ــت گلخان دركش
ــت. درواقع بهره ورى آب در گلخانه 10 برابر  اراضى اس
فضاى باز است. همچنين دركشت گلخانه اى هر هكتار 
15 تا 20 نفر اشتغال زايى دارد. در شهرك ها همچنين 
ــته بندى داريم  ــى تكميلى و بس ــداث صنايع تبديل اح
ــتر  ــهرك ها بيش به اين ترتيب ارزش افزوده توليد در ش
ــتر محصول  ــت. از طرف ديگر بيش ــى ديگر اس از اراض
ــت و كيفيت بااليى  ــدى در گلخانه ها صادراتى اس تولي
ــهرك هاى كشاورزى صادرات  دارد. درواقع توليد در ش
ــت. عمده توليدات در گلخانه هاى شهرك ها  محور اس
ــت كه بيشتر آن  ــامل صيفى، سبزى و گل و گياه اس ش
صادر مى شود. ضمن اينكه با تجميع خدمات مورد نياز 
واحدهاى توليدى هزينه توليد كاهش و سرمايه گذارى 
انجام شده در يك بازه زمانى بسيار كوتاه منتج به نتيجه 
ــاورزى قراردادى و اجراى  ــود و امكان انجام كش ميش

الگوى كشت مناسب و بهينه فراهم ميشود.

براى فعاليت در شهرك هاى كشاورزى، بر اساس 
مصوبات قانونى، تسهيالت ويژه اى به متقاضيان 
پرداخت مى شود. اين تسـهيالت شامل چه نوع  

تسهيالتى با چه ميزان نرخ سود است؟
ــاورزى در مناطق  ــك كش ــاس تفاهم نامه با بان ــر اس ب
ــهيالت با نرخ سود 12 درصد به  كمتر توسعه يافته تس
ــاورزى پرداخت  ــهرك هاى كش متقاضيان توليد در ش
ــود همچنين در مناطق توسعه يافته تسهيالت با  مى ش
ــود 14/5درصد پرداخت مى شود. درهرصورت  نرخ س
ــاخت و توليد در شهرك هاى  80 درصد هزينه هاى س
ــهيالت پرداخت مى شود. در  ــاورزى به صورت تس كش
ــش از 14500 ميليارد ريال  ــون بي ــتا تاكن همين راس
ــرمايه گذاران پرداخت  ــهيالت بانكى جذب و به س تس
ــد وثايق و  ــت.البته متقاضيان هم بايد بتوانن ــده اس ش

ضمانت الزم را به بانك ارائه كنند.
شركت شـهركهاى كشاورزى در كدام يك از زير 
بخش هاى كشـاورزى فعاليت دارد و كداميك از 

استانها در اين زمينه پيشرو هستند؟
ــد زنجيره اى  ــايت تولي ــال حاضر بزرگ ترين س در ح
ــتان  ــتان گلس ــاورزى اس ــهرك كش ــرغ در ش تخم م
ساخته شده كه در ميان كشورهاى منطقه هم بى نظير 
ــهرك هاى آبزى پرورى، استان هاى  است. در حوزه ش
ــرار دارند و در  ــهر در صدر ق ــتان و بوش هرمزگان، گلس
ــاورزى  ــهرك هاى كش حوزه توليدات گلخانه اى در ش
ــتان سيستان  ــتان اردبيل رتبه اول را دارد اما در اس اس
ــاخت گلخانه هاى متعدد  ــتآن هم در حال س و بلوچس
ــتان هاى تهران و كرمانشاه هم در رده هاى  هستيم. اس
ــود براى توسعه توليد  ديگر قرار مى گيرند. يادآور مى ش
آبزيان از جمله پرورش ميگو و توليد ماهى در دريا اراضى 
ــور (خليج فارس  ــواحل جنوب و شمال كش حاشيه س
ــتان،  ــتان هاى گلس ــكارى اس ــزر) با هم ــاى خ و دري
ــتان و سيستان و بلوچستان  بوشهر، هرمزگان، خوزس

 مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت و اين شركت توانست 
ــواحل مذكور براى  ــش از 30 هزار هكتار از اراضى س بي
ــيالتى در اختيار گرفته ، اقدامات  ايجاد شهرك هاى ش
ــردارى در  ــى و نظام بهره ب ــه مطالعات طراح مربوط ب
ــاور داراى  ــان مش مدت زمان كوتاهى از طريق مهندس
ــه در تعدادى از  ــاند ضمن اينك صالحيت به انجام برس
ــرورش دام و طيور  ــايت هايى نيز براى پ ــتان ها س اس
ــذارى وارد  ــدادى از آنها نيز پس از واگ ــازى و تع كارس

چرخه توليدشده اند.
بـه گفتـه كارشناسـان حـوزه كشـت و صنعت 
مهم ترين مانع در توسعه شهرك هاى كشاورزى 
تأمين زيرسـاخت هاى آب، برق و گاز است نگاه 

شما به اين مقوله چيست؟
توسعه شهرك ها در تحقق جهش و رونق توليد، افزايش 
بهره ورى منابع آب وخاك، ايجاد اشتغال پايدار، رشد و 
توسعه صادرات و ارزآورى، حفاظت از اراضى مؤثر است؛ 
ــهيل در  ــع موانع قانونى براى تس بنابراين كمك به رف
پرداخت تسهيالت، كمك به كاهش هزينه هاى توليد، 
كوتاه كردن فرآيند صدور مجوزها، تأمين انرژى موردنياز 
ــهرك ها توسط دستگاه هاى خدمات رسان،   تا داخل ش
ــارى براى  ــن منابع اعتب ــن آب و تأمي ــه تأمي كمك ب

ــهرك ها مورد درخواست ما است.  ــترده ش توسعه گس
ــتر توليدات صادراتى است  چون در اين شهرك ها بيش
ــرايط اقتصادى كنونى، افزايش توليد در  بنابراين در ش
ــاورزى ارزآورى را به دنبال دارد كه  ــهرك هاى كش ش
ــور و  ــد اقتصادى كالن كش ميتواند در افزايش نرخ رش

بهبود شاخص هاى اقتصادى موثر باشد.
ــاختى در  ــات زيرس ــن خدم ــون تأمي ــاس قان ــر اس ب
ــاورزى بر عهده نهادها و دستگاه هاى  شهرك هاى كش
ــى بخواهد واحد منفرد گلخانه  ــت. اگر كس ذى ربط اس
ــتر از احداث  ــيار بيش را احداث كند هزينه هاى آن بس
واحدها در شهرك ها است. در خارج از شهرك براى هر 
ــدا گرفت اما در  ــد بايد مجوز آب، برق و گاز ج خط تولي
ــهرك ها يك مجوز براى كل پروژه ها است؛ بنابراين  ش
هزينه هاى تأمين خدمات در شهرك ها كمتر است. لذا 
ــيارى از مناطق برغم باال بودن  عدم تخصيص آب در بس
ــهركهاى كشاورزى و  ــيار باال از آب در ش بهره ورى بس
ــتانها از  ــاخت در خيلى از اس همچنين صنعت  و زيرس

مهمترين موانع توسعه شهرك هستند.
اقدامات اين شركت در حوزه كمك به ايجاد زيرساخت ها 
ــامل 23000 هكتار و صدور مجوزها شامل  در سطح ش
ــيس و پروانه  ــت اصولى، پروانه تأس ــاى موافق پروانه ه
بهره بردارى جمعاً به تعداد 686 مورد و در سطح حدود 
44 هزار هكتار آن هم در يك پروسه زمانى بسيار كوتاه 
ــازى تعداد زيادى  و بدون اخذ وجه از متقاضيان، كارس
ــهرك شيالتى  ــهرك هاى بزرگ مقياس ازجمله ش ش
ــتان گلستان، شهرك  6400 هكتارى گميشان در اس
ــتان بوشهر،  ــيالتى 3400 هكتارى رودشور در اس ش
شهرك گلخانه 480 هكتارى گندميان قصر شيرين در 
استان كرمانشاه، شهرك گلخانه 480 هكتارى زيردان 
در استان سيستان و بلوچستان، شهرك 350 هكتارى 
زنجيره تخم مرغ در استان گلستان، شهرك گلخانه اى 
1600 هكتارى در منطقه مغان استان اردبيل، شهرك 
ــتان آذربايجان شرقى،  دامپرورى 114 هكتارى در اس
ــو در هنديجان  ــرورش ميگ ــهرك 450 هكتارى پ ش
ــيارى پروژه هاى ديگر، بدون  ــتان و بس ــتان خوزس اس
ــط كه در ديگر  ــهرك هاى كوچك و متوس احتساب ش

استان هاى كشور است.
آينده شهرك هاى كشـاورزى را چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
با عنايت به محدوديت منابع پايه و لزوم حفظ اين منابع 
ــورهاى توسعه يافته  ارزشمند و باتوجه به تجارب كش
ــمت توليد علمى  ــن زمينه ، الجرم ما نيز بايد به س در اي
ــاى اقليمى حركت  ــدون اثرگذارى پارامتره و فنى و ب
نماييم و در اين ميسر نميشود مگر با توسعه شهركهاى 
ــع پايه موجبات  ــاورزى كه عالوه بر صيانت از مناب كش
جهش توليد، ايجاد ارزش افزوده محصوالت كشاورزى، 
اجراى الگوى كشت بهينه و مناسب و كاهش قابل توجه 

ضايعات و افزايش استقالل مولد را فراهم مى نمايد.
ــتا با اقدامات صورت گرفته  ميزان توليد  در همين راس
ــهركهاى  در واحدهاى داراى پروانه بهره بردارى در ش
ــت و صنعتها تا اين مقطع  حدود  كشاورزى منهاى كش
ــال  ــت كه اميد داريم اين ميزان در س 220 هزارتن اس

آينده به حدود 500 هزار تن برسد.

ــدود 15 درصد اقتصاد ملى ايران متعلق  بنا بر آمارها ح
ــت. همچنين ارزش افزوده اين  به بخش كشاورزى اس
ــته بيش از 8 درصد بوده است كه  ــال گذش بخش در س
ــزوده را در ميان بخش هاى اقتصادى  باالترين ارزش اف
ــت. ازاين رو توجه به اين بخش و تغيير  كشور داشته اس
ــزايى برخوردار است. يكى  روش توليد آن از اهميت بس
ــت هايى كه در دولت يازدهم و دوازدهم براى  از سياس
بخش كشاورزى اعمال شده است، توسعه «شهرك هاى 
ــد در  ــاى تولي ــه مزيت ه ــت. از جمل ــاورزى» اس كش
ــاورزى هزينه كمتر، بهره ورى باالى  شهرك هاى كش
10 برابرى مصرف آب، افزايش اشتغال زايى گسترده و 

فراگير و توليد محصوالت صادرات محور است.
در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه روستايى 
ــاورزى تكليف شده  ــركت شهرك هاى كش تشكيل ش
ــال پيش با مجوز  ــاورزى 7 س ــت. شهرك هاى كش اس
ــت غذايى، افزايش  ــكل گرفت و تأمين امني مجلس ش
بهره ورى در توليد، مصرف آب و اراضى، توسعه صادرات 
و ايجاد اشتغال از اهداف تشكيل شهرك هاى كشاورزى 
ــهرك هاى  ــركت ش ــت. يكى ديگر از برنامه هاى ش اس
كشاورزى ايجاد زنجيره توليد كشاورزى در مجتمع ها 
ــهرك هاى گلخانه اى، دامى يا شيالتى با فناورى نو  و ش
است و عمدتاً توليد در شهرك هاى كشاورزى با توجه به 
ــهرك ها بيشتر توسط افراد متخصص در  رسالت اين ش

حوزه كشاورزى انجام بپذيرد.
مديرعامل شركت شهرك هاى كشاورزى در گفت وگو 
ــركت را بعنوان  با خبرنگار روزنامه اطالعات وظيفه ش
يك شركت توسعه اى و با وظايف حاكميتى ساماندهى، 
ــاورزى، كمك به ايجاد  ــعه و اداره شهركهاى كش توس
ــاى در اختيار جهت  ــاخت ها ، واگذارى عرصه ه زيرس
توسعه سرمايه گذارى در بخش انتقال دانش و فن آورى 

نوين ، كمك به بازاريابى عنوان كرد.
ــجادى پور «در چند سال اخير  ــيد جمال س به گفته س
ــايى عرصه ها و  ــث شناس ــى از حي ــاى خوب ظرفيت ه
ــرح هاى  ــذارى و اجراى ط ــى ، واگ ــاى مطالعات كاره
ــت و اين مهم  ــهرك ها انجام گرفته اس ــدى در ش تولي
ــت اصولى و راهبردى براى كمك به  بعنوان يك سياس

رونق اقتصادى كشور بسرعت ادامه خواهد داشت.»
به اعتقاد كارشناسـان حوزه كشـاورزى به رغم 
نوپا بودن شـركت شهرك هاى كشاورزى در طى 
سال هاى اخير اقدامات شـاخص و بى نظيرى در 
اين حوزه شـكل گرفته اين اقدامات شـامل چه 

مباحثى است؟
ــركتى نوپا است و  ــاورزى ش ــركت شهرك هاى كش ش
مى توان گفت 95 درصد واگذارى شهرك ها در دو سال 
اخير بوده است. البته واگذارى فرآيندى زمان بر است اما 
در دو سال اخير از مجموع پروژه هايى كه به بهره بردارى 

رسيده بيش از 270 هزار تن انواع محصوالت كشاورزى 
ــت. همچنين اين شركت طى چند سال  توليد شده اس
ــتعداديابى و آمايش كل  اخير موفق شده مطالعات اس
ــاند و بر اساس آن 273 هزار  پهنه كشور را به اتمام برس
ــتثنيات كشور را مستعد  هكتار از عرصه  هاى ملى و مس
ــايى و درواقع در  ــهرك هاى كشاورزى شناس ايجاد ش
ــتان هاى  اين بخش از مطالعات،  اولويت هاى اول در اس
ــهرك هاى كشاورزى شناسايى  مختلف براى ايجاد ش
ــطحى بالغ بر 50000 هزار هكتار از اين عرصه  شدو س
ــاخت و واگذارى به  مطالعه و آماده اجراى فرآيند زيرس

سرمايه گذار است.
ــدام و  ــت اق ــاورزى در دس ــهرك هاى كش ــداد ش تع
ــطح  ــهرك، با س ظرفيت هاى در اختيار حدود 358 ش
ــتثنيات) است  حدود 47 هزار هكتار (اراضى ملى و مس
و بااينكه بيش از 90 درصد اراضى اين شهرك ها طى دو 
ــال و نيم اخير در اختيار اين شركت قرارگرفته اما به  س
داليلى ازجمله عدم امكان تأمين انرژى موردنياز، وجود 
ــازى و عدم تأمين آب  ــكالت اجتماعى و مستندس مش
ــش عمده اى از آنها تا اين  مكفى و فاكتورهاى ديگر بخ
مقطع قابليت واگذارى و احياء ندارد كه نيازمند حضور 
ــتگاه هاى فرابخش  ــاعدت و همراهى دس جدى و مس

مخصوصاً وزارت خان هاى نيرو و نفت است.
افزايـش و توسـعه شـهرك هاى كشـاورزى در 

شركت شهـرك هاى كشاورزى
وزارت جهاد كشاورزى پيشرو در توسعه بخش كشاورزى

شركت شهركهاى كشاورزى

سـال هاى اخير موردتوجه متوليان بخش توليد 
بوده اسـت. يكى از راه هاى گسـترش شهرك ها 
جـذب سـرمايه بخـش خصوصـى و واگـذارى 
شـهرك ها به اين بخش است در اين خصوص چه 

اقداماتى انجام شده است؟
ــبختانه به لحاظ توجيه  با اطالع  رسانى گسترده، خوش
ــهرك هاى  ــرمايه گذارى در ش ــاالى س ــادى ب اقتص
ــوه متقاضيان و  ــا انب ــاليان اخير ب ــاورزى طى س كش
ــهرك ها مواجه  ــرمايه گذاران براى حضور در اين ش س
ــار از ظرفيت هاى  ــن مقطع بيش از 11000 هكت و تا اي
ــذارى به صورت اجاره  در اختيار و فاقد محدوديت واگ
ــرمايه گذاران واگذار شده كه در  ــرط تمليك به س به ش
فرآيند نظارت و كنترل تعهدات، قرارداد حدود 2300 
ــام تعهدات  ــور به دليل عدم انج ــار از اراضى مذك هكت
ــخ و هم اكنون 8700 هكتار در  ــط مستأجران فس توس
ــرمايه گذاران بوده كه تقريباً 6000 هكتار آن  اختيار س
ــا بهره بردارى  ــاخت واحدهاى توليدى ب در مرحله س
است با عنايت به اين كه مابقى اراضى طى ماه هاى اخير 
ــكيل  ــد واگذارى آن انجام پذيرفته لذا پس از تش فرآين
پرونده و اخذ تسهيالت بانكى به زودى عمليات اجرايى 

و ساخت وساز در مابقى عرصه ها آغاز خواهند شد.
به طوركلى توليد در شـهرك هاى كشاورزى چه 

مزايايى دارد؟
مزيت هاى كشت در گلخانه هاى شهرك هاى كشاورزى 
ــت.  ــت زمينى و هيدروپونيكى اس به خاطر قابليت كش
ــم و اگر خاك  ــت زمينى داري ــون در گلخانه هم كش چ
ــت هيدروپونيك جايگزين  ــد كش عرصه مرغوب نباش
مى شود. هيدروپونيك يكى از روش هاى خالقانه توليد 
ــم و با كم ترين  ــاورزى بدون خاك و س محصوالت كش
نياز به آب (با استفاده از محلول مغذى) است. در ايران، 
ــده و هزاران نفر  ده ها گلخانه به اين روش راه اندازى ش
به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار هستند. 
با اين روش، در هر نقطه اى از ايران مى توان هر محصول 
ــاورزى را بدون توجه به اقليم و نوع خاك، برداشت  كش
ــتغال زايى خوبى داشت و  كرد. با اين روش، مى توان اش
ــاورزى كه نياز  از هر مكانى براى توليد محصوالت كش
ــت، بهره برد. به اين ترتيب  روزافزون جمعيت ايران اس
ــم مصرف در  ــه اى مصرف آب يك ده ــت گلخان دركش
ــت. درواقع بهره ورى آب در گلخانه 10 برابر  اراضى اس
فضاى باز است. همچنين دركشت گلخانه اى هر هكتار 
15 تا 20 نفر اشتغال زايى دارد. در شهرك ها همچنين 
ــته بندى داريم  ــى تكميلى و بس ــداث صنايع تبديل اح
ــتر  ــهرك ها بيش به اين ترتيب ارزش افزوده توليد در ش
ــتر محصول  ــت. از طرف ديگر بيش ــى ديگر اس از اراض
ــت و كيفيت بااليى  ــدى در گلخانه ها صادراتى اس تولي
ــهرك هاى كشاورزى صادرات  دارد. درواقع توليد در ش
ــت. عمده توليدات در گلخانه هاى شهرك ها  محور اس
ــت كه بيشتر آن  ــامل صيفى، سبزى و گل و گياه اس ش
صادر مى شود. ضمن اينكه با تجميع خدمات مورد نياز 
واحدهاى توليدى هزينه توليد كاهش و سرمايه گذارى 
انجام شده در يك بازه زمانى بسيار كوتاه منتج به نتيجه 
ــاورزى قراردادى و اجراى  ــود و امكان انجام كش ميش

الگوى كشت مناسب و بهينه فراهم ميشود.

براى فعاليت در شهرك هاى كشاورزى، بر اساس 
مصوبات قانونى، تسهيالت ويژه اى به متقاضيان 
پرداخت مى شود. اين تسـهيالت شامل چه نوع  

تسهيالتى با چه ميزان نرخ سود است؟
ــاورزى در مناطق  ــك كش ــاس تفاهم نامه با بان ــر اس ب
ــهيالت با نرخ سود 12 درصد به  كمتر توسعه يافته تس
ــاورزى پرداخت  ــهرك هاى كش متقاضيان توليد در ش
ــود همچنين در مناطق توسعه يافته تسهيالت با  مى ش
ــود 14/5درصد پرداخت مى شود. درهرصورت  نرخ س
ــاخت و توليد در شهرك هاى  80 درصد هزينه هاى س
ــهيالت پرداخت مى شود. در  ــاورزى به صورت تس كش
ــش از 14500 ميليارد ريال  ــون بي ــتا تاكن همين راس
ــرمايه گذاران پرداخت  ــهيالت بانكى جذب و به س تس
ــد وثايق و  ــت.البته متقاضيان هم بايد بتوانن ــده اس ش

ضمانت الزم را به بانك ارائه كنند.
شركت شـهركهاى كشاورزى در كدام يك از زير 
بخش هاى كشـاورزى فعاليت دارد و كداميك از 

استانها در اين زمينه پيشرو هستند؟
ــد زنجيره اى  ــايت تولي ــال حاضر بزرگ ترين س در ح
ــتان  ــتان گلس ــاورزى اس ــهرك كش ــرغ در ش تخم م
ساخته شده كه در ميان كشورهاى منطقه هم بى نظير 
ــهرك هاى آبزى پرورى، استان هاى  است. در حوزه ش
ــرار دارند و در  ــهر در صدر ق ــتان و بوش هرمزگان، گلس
ــاورزى  ــهرك هاى كش حوزه توليدات گلخانه اى در ش
ــتان سيستان  ــتان اردبيل رتبه اول را دارد اما در اس اس
ــاخت گلخانه هاى متعدد  ــتآن هم در حال س و بلوچس
ــتان هاى تهران و كرمانشاه هم در رده هاى  هستيم. اس
ــود براى توسعه توليد  ديگر قرار مى گيرند. يادآور مى ش
آبزيان از جمله پرورش ميگو و توليد ماهى در دريا اراضى 
ــور (خليج فارس  ــواحل جنوب و شمال كش حاشيه س
ــتان،  ــتان هاى گلس ــكارى اس ــزر) با هم ــاى خ و دري
ــتان و سيستان و بلوچستان  بوشهر، هرمزگان، خوزس

 مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت و اين شركت توانست 
ــواحل مذكور براى  ــش از 30 هزار هكتار از اراضى س بي
ــيالتى در اختيار گرفته ، اقدامات  ايجاد شهرك هاى ش
ــردارى در  ــى و نظام بهره ب ــه مطالعات طراح مربوط ب
ــاور داراى  ــان مش مدت زمان كوتاهى از طريق مهندس
ــه در تعدادى از  ــاند ضمن اينك صالحيت به انجام برس
ــرورش دام و طيور  ــايت هايى نيز براى پ ــتان ها س اس
ــذارى وارد  ــدادى از آنها نيز پس از واگ ــازى و تع كارس

چرخه توليدشده اند.
بـه گفتـه كارشناسـان حـوزه كشـت و صنعت 
مهم ترين مانع در توسعه شهرك هاى كشاورزى 
تأمين زيرسـاخت هاى آب، برق و گاز است نگاه 

شما به اين مقوله چيست؟
توسعه شهرك ها در تحقق جهش و رونق توليد، افزايش 
بهره ورى منابع آب وخاك، ايجاد اشتغال پايدار، رشد و 
توسعه صادرات و ارزآورى، حفاظت از اراضى مؤثر است؛ 
ــهيل در  ــع موانع قانونى براى تس بنابراين كمك به رف
پرداخت تسهيالت، كمك به كاهش هزينه هاى توليد، 
كوتاه كردن فرآيند صدور مجوزها، تأمين انرژى موردنياز 
ــهرك ها توسط دستگاه هاى خدمات رسان،   تا داخل ش
ــارى براى  ــن منابع اعتب ــن آب و تأمي ــه تأمي كمك ب

ــهرك ها مورد درخواست ما است.  ــترده ش توسعه گس
ــتر توليدات صادراتى است  چون در اين شهرك ها بيش
ــرايط اقتصادى كنونى، افزايش توليد در  بنابراين در ش
ــاورزى ارزآورى را به دنبال دارد كه  ــهرك هاى كش ش
ــور و  ــد اقتصادى كالن كش ميتواند در افزايش نرخ رش

بهبود شاخص هاى اقتصادى موثر باشد.
ــاختى در  ــات زيرس ــن خدم ــون تأمي ــاس قان ــر اس ب
ــاورزى بر عهده نهادها و دستگاه هاى  شهرك هاى كش
ــى بخواهد واحد منفرد گلخانه  ــت. اگر كس ذى ربط اس
ــتر از احداث  ــيار بيش را احداث كند هزينه هاى آن بس
واحدها در شهرك ها است. در خارج از شهرك براى هر 
ــدا گرفت اما در  ــد بايد مجوز آب، برق و گاز ج خط تولي
ــهرك ها يك مجوز براى كل پروژه ها است؛ بنابراين  ش
هزينه هاى تأمين خدمات در شهرك ها كمتر است. لذا 
ــيارى از مناطق برغم باال بودن  عدم تخصيص آب در بس
ــهركهاى كشاورزى و  ــيار باال از آب در ش بهره ورى بس
ــتانها از  ــاخت در خيلى از اس همچنين صنعت  و زيرس

مهمترين موانع توسعه شهرك هستند.
اقدامات اين شركت در حوزه كمك به ايجاد زيرساخت ها 
ــامل 23000 هكتار و صدور مجوزها شامل  در سطح ش
ــيس و پروانه  ــت اصولى، پروانه تأس ــاى موافق پروانه ه
بهره بردارى جمعاً به تعداد 686 مورد و در سطح حدود 
44 هزار هكتار آن هم در يك پروسه زمانى بسيار كوتاه 
ــازى تعداد زيادى  و بدون اخذ وجه از متقاضيان، كارس
ــهرك شيالتى  ــهرك هاى بزرگ مقياس ازجمله ش ش
ــتان گلستان، شهرك  6400 هكتارى گميشان در اس
ــتان بوشهر،  ــيالتى 3400 هكتارى رودشور در اس ش
شهرك گلخانه 480 هكتارى گندميان قصر شيرين در 
استان كرمانشاه، شهرك گلخانه 480 هكتارى زيردان 
در استان سيستان و بلوچستان، شهرك 350 هكتارى 
زنجيره تخم مرغ در استان گلستان، شهرك گلخانه اى 
1600 هكتارى در منطقه مغان استان اردبيل، شهرك 
ــتان آذربايجان شرقى،  دامپرورى 114 هكتارى در اس
ــو در هنديجان  ــرورش ميگ ــهرك 450 هكتارى پ ش
ــيارى پروژه هاى ديگر، بدون  ــتان و بس ــتان خوزس اس
ــط كه در ديگر  ــهرك هاى كوچك و متوس احتساب ش

استان هاى كشور است.
آينده شهرك هاى كشـاورزى را چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
با عنايت به محدوديت منابع پايه و لزوم حفظ اين منابع 
ــورهاى توسعه يافته  ارزشمند و باتوجه به تجارب كش
ــمت توليد علمى  ــن زمينه ، الجرم ما نيز بايد به س در اي
ــاى اقليمى حركت  ــدون اثرگذارى پارامتره و فنى و ب
نماييم و در اين ميسر نميشود مگر با توسعه شهركهاى 
ــع پايه موجبات  ــاورزى كه عالوه بر صيانت از مناب كش
جهش توليد، ايجاد ارزش افزوده محصوالت كشاورزى، 
اجراى الگوى كشت بهينه و مناسب و كاهش قابل توجه 

ضايعات و افزايش استقالل مولد را فراهم مى نمايد.
ــتا با اقدامات صورت گرفته  ميزان توليد  در همين راس
ــهركهاى  در واحدهاى داراى پروانه بهره بردارى در ش
ــت و صنعتها تا اين مقطع  حدود  كشاورزى منهاى كش
ــال  ــت كه اميد داريم اين ميزان در س 220 هزارتن اس

آينده به حدود 500 هزار تن برسد.



ــدود 15 درصد اقتصاد ملى ايران متعلق  بنا بر آمارها ح
ــت. همچنين ارزش افزوده اين  به بخش كشاورزى اس
ــته بيش از 8 درصد بوده است كه  ــال گذش بخش در س
ــزوده را در ميان بخش هاى اقتصادى  باالترين ارزش اف
ــت. ازاين رو توجه به اين بخش و تغيير  كشور داشته اس
ــزايى برخوردار است. يكى  روش توليد آن از اهميت بس
ــت هايى كه در دولت يازدهم و دوازدهم براى  از سياس
بخش كشاورزى اعمال شده است، توسعه «شهرك هاى 
ــد در  ــاى تولي ــه مزيت ه ــت. از جمل ــاورزى» اس كش
ــاورزى هزينه كمتر، بهره ورى باالى  شهرك هاى كش
10 برابرى مصرف آب، افزايش اشتغال زايى گسترده و 

فراگير و توليد محصوالت صادرات محور است.
در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه روستايى 
ــاورزى تكليف شده  ــركت شهرك هاى كش تشكيل ش
ــال پيش با مجوز  ــاورزى 7 س ــت. شهرك هاى كش اس
ــت غذايى، افزايش  ــكل گرفت و تأمين امني مجلس ش
بهره ورى در توليد، مصرف آب و اراضى، توسعه صادرات 
و ايجاد اشتغال از اهداف تشكيل شهرك هاى كشاورزى 
ــهرك هاى  ــركت ش ــت. يكى ديگر از برنامه هاى ش اس
كشاورزى ايجاد زنجيره توليد كشاورزى در مجتمع ها 
ــهرك هاى گلخانه اى، دامى يا شيالتى با فناورى نو  و ش
است و عمدتاً توليد در شهرك هاى كشاورزى با توجه به 
ــهرك ها بيشتر توسط افراد متخصص در  رسالت اين ش

حوزه كشاورزى انجام بپذيرد.
مديرعامل شركت شهرك هاى كشاورزى در گفت وگو 
ــركت را بعنوان  با خبرنگار روزنامه اطالعات وظيفه ش
يك شركت توسعه اى و با وظايف حاكميتى ساماندهى، 
ــاورزى، كمك به ايجاد  ــعه و اداره شهركهاى كش توس
ــاى در اختيار جهت  ــاخت ها ، واگذارى عرصه ه زيرس
توسعه سرمايه گذارى در بخش انتقال دانش و فن آورى 

نوين ، كمك به بازاريابى عنوان كرد.
ــجادى پور «در چند سال اخير  ــيد جمال س به گفته س
ــايى عرصه ها و  ــث شناس ــى از حي ــاى خوب ظرفيت ه
ــرح هاى  ــذارى و اجراى ط ــى ، واگ ــاى مطالعات كاره
ــت و اين مهم  ــهرك ها انجام گرفته اس ــدى در ش تولي
ــت اصولى و راهبردى براى كمك به  بعنوان يك سياس

رونق اقتصادى كشور بسرعت ادامه خواهد داشت.»
به اعتقاد كارشناسـان حوزه كشـاورزى به رغم 
نوپا بودن شـركت شهرك هاى كشاورزى در طى 
سال هاى اخير اقدامات شـاخص و بى نظيرى در 
اين حوزه شـكل گرفته اين اقدامات شـامل چه 

مباحثى است؟
ــركتى نوپا است و  ــاورزى ش ــركت شهرك هاى كش ش
مى توان گفت 95 درصد واگذارى شهرك ها در دو سال 
اخير بوده است. البته واگذارى فرآيندى زمان بر است اما 
در دو سال اخير از مجموع پروژه هايى كه به بهره بردارى 

رسيده بيش از 270 هزار تن انواع محصوالت كشاورزى 
ــت. همچنين اين شركت طى چند سال  توليد شده اس
ــتعداديابى و آمايش كل  اخير موفق شده مطالعات اس
ــاند و بر اساس آن 273 هزار  پهنه كشور را به اتمام برس
ــتثنيات كشور را مستعد  هكتار از عرصه  هاى ملى و مس
ــايى و درواقع در  ــهرك هاى كشاورزى شناس ايجاد ش
ــتان هاى  اين بخش از مطالعات،  اولويت هاى اول در اس
ــهرك هاى كشاورزى شناسايى  مختلف براى ايجاد ش
ــطحى بالغ بر 50000 هزار هكتار از اين عرصه  شدو س
ــاخت و واگذارى به  مطالعه و آماده اجراى فرآيند زيرس

سرمايه گذار است.
ــدام و  ــت اق ــاورزى در دس ــهرك هاى كش ــداد ش تع
ــطح  ــهرك، با س ظرفيت هاى در اختيار حدود 358 ش
ــتثنيات) است  حدود 47 هزار هكتار (اراضى ملى و مس
و بااينكه بيش از 90 درصد اراضى اين شهرك ها طى دو 
ــال و نيم اخير در اختيار اين شركت قرارگرفته اما به  س
داليلى ازجمله عدم امكان تأمين انرژى موردنياز، وجود 
ــازى و عدم تأمين آب  ــكالت اجتماعى و مستندس مش
ــش عمده اى از آنها تا اين  مكفى و فاكتورهاى ديگر بخ
مقطع قابليت واگذارى و احياء ندارد كه نيازمند حضور 
ــتگاه هاى فرابخش  ــاعدت و همراهى دس جدى و مس

مخصوصاً وزارت خان هاى نيرو و نفت است.
افزايـش و توسـعه شـهرك هاى كشـاورزى در 

شركت شهـرك هاى كشاورزى
وزارت جهاد كشاورزى پيشرو در توسعه بخش كشاورزى

شركت شهركهاى كشاورزى

سـال هاى اخير موردتوجه متوليان بخش توليد 
بوده اسـت. يكى از راه هاى گسـترش شهرك ها 
جـذب سـرمايه بخـش خصوصـى و واگـذارى 
شـهرك ها به اين بخش است در اين خصوص چه 

اقداماتى انجام شده است؟
ــبختانه به لحاظ توجيه  با اطالع  رسانى گسترده، خوش
ــهرك هاى  ــرمايه گذارى در ش ــاالى س ــادى ب اقتص
ــوه متقاضيان و  ــا انب ــاليان اخير ب ــاورزى طى س كش
ــهرك ها مواجه  ــرمايه گذاران براى حضور در اين ش س
ــار از ظرفيت هاى  ــن مقطع بيش از 11000 هكت و تا اي
ــذارى به صورت اجاره  در اختيار و فاقد محدوديت واگ
ــرمايه گذاران واگذار شده كه در  ــرط تمليك به س به ش
فرآيند نظارت و كنترل تعهدات، قرارداد حدود 2300 
ــام تعهدات  ــور به دليل عدم انج ــار از اراضى مذك هكت
ــخ و هم اكنون 8700 هكتار در  ــط مستأجران فس توس
ــرمايه گذاران بوده كه تقريباً 6000 هكتار آن  اختيار س
ــا بهره بردارى  ــاخت واحدهاى توليدى ب در مرحله س
است با عنايت به اين كه مابقى اراضى طى ماه هاى اخير 
ــكيل  ــد واگذارى آن انجام پذيرفته لذا پس از تش فرآين
پرونده و اخذ تسهيالت بانكى به زودى عمليات اجرايى 

و ساخت وساز در مابقى عرصه ها آغاز خواهند شد.
به طوركلى توليد در شـهرك هاى كشاورزى چه 

مزايايى دارد؟
مزيت هاى كشت در گلخانه هاى شهرك هاى كشاورزى 
ــت.  ــت زمينى و هيدروپونيكى اس به خاطر قابليت كش
ــم و اگر خاك  ــت زمينى داري ــون در گلخانه هم كش چ
ــت هيدروپونيك جايگزين  ــد كش عرصه مرغوب نباش
مى شود. هيدروپونيك يكى از روش هاى خالقانه توليد 
ــم و با كم ترين  ــاورزى بدون خاك و س محصوالت كش
نياز به آب (با استفاده از محلول مغذى) است. در ايران، 
ــده و هزاران نفر  ده ها گلخانه به اين روش راه اندازى ش
به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار هستند. 
با اين روش، در هر نقطه اى از ايران مى توان هر محصول 
ــاورزى را بدون توجه به اقليم و نوع خاك، برداشت  كش
ــتغال زايى خوبى داشت و  كرد. با اين روش، مى توان اش
ــاورزى كه نياز  از هر مكانى براى توليد محصوالت كش
ــت، بهره برد. به اين ترتيب  روزافزون جمعيت ايران اس
ــم مصرف در  ــه اى مصرف آب يك ده ــت گلخان دركش
ــت. درواقع بهره ورى آب در گلخانه 10 برابر  اراضى اس
فضاى باز است. همچنين دركشت گلخانه اى هر هكتار 
15 تا 20 نفر اشتغال زايى دارد. در شهرك ها همچنين 
ــته بندى داريم  ــى تكميلى و بس ــداث صنايع تبديل اح
ــتر  ــهرك ها بيش به اين ترتيب ارزش افزوده توليد در ش
ــتر محصول  ــت. از طرف ديگر بيش ــى ديگر اس از اراض
ــت و كيفيت بااليى  ــدى در گلخانه ها صادراتى اس تولي
ــهرك هاى كشاورزى صادرات  دارد. درواقع توليد در ش
ــت. عمده توليدات در گلخانه هاى شهرك ها  محور اس
ــت كه بيشتر آن  ــامل صيفى، سبزى و گل و گياه اس ش
صادر مى شود. ضمن اينكه با تجميع خدمات مورد نياز 
واحدهاى توليدى هزينه توليد كاهش و سرمايه گذارى 
انجام شده در يك بازه زمانى بسيار كوتاه منتج به نتيجه 
ــاورزى قراردادى و اجراى  ــود و امكان انجام كش ميش

الگوى كشت مناسب و بهينه فراهم ميشود.

براى فعاليت در شهرك هاى كشاورزى، بر اساس 
مصوبات قانونى، تسهيالت ويژه اى به متقاضيان 
پرداخت مى شود. اين تسـهيالت شامل چه نوع  

تسهيالتى با چه ميزان نرخ سود است؟
ــاورزى در مناطق  ــك كش ــاس تفاهم نامه با بان ــر اس ب
ــهيالت با نرخ سود 12 درصد به  كمتر توسعه يافته تس
ــاورزى پرداخت  ــهرك هاى كش متقاضيان توليد در ش
ــود همچنين در مناطق توسعه يافته تسهيالت با  مى ش
ــود 14/5درصد پرداخت مى شود. درهرصورت  نرخ س
ــاخت و توليد در شهرك هاى  80 درصد هزينه هاى س
ــهيالت پرداخت مى شود. در  ــاورزى به صورت تس كش
ــش از 14500 ميليارد ريال  ــون بي ــتا تاكن همين راس
ــرمايه گذاران پرداخت  ــهيالت بانكى جذب و به س تس
ــد وثايق و  ــت.البته متقاضيان هم بايد بتوانن ــده اس ش

ضمانت الزم را به بانك ارائه كنند.
شركت شـهركهاى كشاورزى در كدام يك از زير 
بخش هاى كشـاورزى فعاليت دارد و كداميك از 

استانها در اين زمينه پيشرو هستند؟
ــد زنجيره اى  ــايت تولي ــال حاضر بزرگ ترين س در ح
ــتان  ــتان گلس ــاورزى اس ــهرك كش ــرغ در ش تخم م
ساخته شده كه در ميان كشورهاى منطقه هم بى نظير 
ــهرك هاى آبزى پرورى، استان هاى  است. در حوزه ش
ــرار دارند و در  ــهر در صدر ق ــتان و بوش هرمزگان، گلس
ــاورزى  ــهرك هاى كش حوزه توليدات گلخانه اى در ش
ــتان سيستان  ــتان اردبيل رتبه اول را دارد اما در اس اس
ــاخت گلخانه هاى متعدد  ــتآن هم در حال س و بلوچس
ــتان هاى تهران و كرمانشاه هم در رده هاى  هستيم. اس
ــود براى توسعه توليد  ديگر قرار مى گيرند. يادآور مى ش
آبزيان از جمله پرورش ميگو و توليد ماهى در دريا اراضى 
ــور (خليج فارس  ــواحل جنوب و شمال كش حاشيه س
ــتان،  ــتان هاى گلس ــكارى اس ــزر) با هم ــاى خ و دري
ــتان و سيستان و بلوچستان  بوشهر، هرمزگان، خوزس

 مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت و اين شركت توانست 
ــواحل مذكور براى  ــش از 30 هزار هكتار از اراضى س بي
ــيالتى در اختيار گرفته ، اقدامات  ايجاد شهرك هاى ش
ــردارى در  ــى و نظام بهره ب ــه مطالعات طراح مربوط ب
ــاور داراى  ــان مش مدت زمان كوتاهى از طريق مهندس
ــه در تعدادى از  ــاند ضمن اينك صالحيت به انجام برس
ــرورش دام و طيور  ــايت هايى نيز براى پ ــتان ها س اس
ــذارى وارد  ــدادى از آنها نيز پس از واگ ــازى و تع كارس

چرخه توليدشده اند.
بـه گفتـه كارشناسـان حـوزه كشـت و صنعت 
مهم ترين مانع در توسعه شهرك هاى كشاورزى 
تأمين زيرسـاخت هاى آب، برق و گاز است نگاه 

شما به اين مقوله چيست؟
توسعه شهرك ها در تحقق جهش و رونق توليد، افزايش 
بهره ورى منابع آب وخاك، ايجاد اشتغال پايدار، رشد و 
توسعه صادرات و ارزآورى، حفاظت از اراضى مؤثر است؛ 
ــهيل در  ــع موانع قانونى براى تس بنابراين كمك به رف
پرداخت تسهيالت، كمك به كاهش هزينه هاى توليد، 
كوتاه كردن فرآيند صدور مجوزها، تأمين انرژى موردنياز 
ــهرك ها توسط دستگاه هاى خدمات رسان،   تا داخل ش
ــارى براى  ــن منابع اعتب ــن آب و تأمي ــه تأمي كمك ب

ــهرك ها مورد درخواست ما است.  ــترده ش توسعه گس
ــتر توليدات صادراتى است  چون در اين شهرك ها بيش
ــرايط اقتصادى كنونى، افزايش توليد در  بنابراين در ش
ــاورزى ارزآورى را به دنبال دارد كه  ــهرك هاى كش ش
ــور و  ــد اقتصادى كالن كش ميتواند در افزايش نرخ رش

بهبود شاخص هاى اقتصادى موثر باشد.
ــاختى در  ــات زيرس ــن خدم ــون تأمي ــاس قان ــر اس ب
ــاورزى بر عهده نهادها و دستگاه هاى  شهرك هاى كش
ــى بخواهد واحد منفرد گلخانه  ــت. اگر كس ذى ربط اس
ــتر از احداث  ــيار بيش را احداث كند هزينه هاى آن بس
واحدها در شهرك ها است. در خارج از شهرك براى هر 
ــدا گرفت اما در  ــد بايد مجوز آب، برق و گاز ج خط تولي
ــهرك ها يك مجوز براى كل پروژه ها است؛ بنابراين  ش
هزينه هاى تأمين خدمات در شهرك ها كمتر است. لذا 
ــيارى از مناطق برغم باال بودن  عدم تخصيص آب در بس
ــهركهاى كشاورزى و  ــيار باال از آب در ش بهره ورى بس
ــتانها از  ــاخت در خيلى از اس همچنين صنعت  و زيرس

مهمترين موانع توسعه شهرك هستند.
اقدامات اين شركت در حوزه كمك به ايجاد زيرساخت ها 
ــامل 23000 هكتار و صدور مجوزها شامل  در سطح ش
ــيس و پروانه  ــت اصولى، پروانه تأس ــاى موافق پروانه ه
بهره بردارى جمعاً به تعداد 686 مورد و در سطح حدود 
44 هزار هكتار آن هم در يك پروسه زمانى بسيار كوتاه 
ــازى تعداد زيادى  و بدون اخذ وجه از متقاضيان، كارس
ــهرك شيالتى  ــهرك هاى بزرگ مقياس ازجمله ش ش
ــتان گلستان، شهرك  6400 هكتارى گميشان در اس
ــتان بوشهر،  ــيالتى 3400 هكتارى رودشور در اس ش
شهرك گلخانه 480 هكتارى گندميان قصر شيرين در 
استان كرمانشاه، شهرك گلخانه 480 هكتارى زيردان 
در استان سيستان و بلوچستان، شهرك 350 هكتارى 
زنجيره تخم مرغ در استان گلستان، شهرك گلخانه اى 
1600 هكتارى در منطقه مغان استان اردبيل، شهرك 
ــتان آذربايجان شرقى،  دامپرورى 114 هكتارى در اس
ــو در هنديجان  ــرورش ميگ ــهرك 450 هكتارى پ ش
ــيارى پروژه هاى ديگر، بدون  ــتان و بس ــتان خوزس اس
ــط كه در ديگر  ــهرك هاى كوچك و متوس احتساب ش

استان هاى كشور است.
آينده شهرك هاى كشـاورزى را چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
با عنايت به محدوديت منابع پايه و لزوم حفظ اين منابع 
ــورهاى توسعه يافته  ارزشمند و باتوجه به تجارب كش
ــمت توليد علمى  ــن زمينه ، الجرم ما نيز بايد به س در اي
ــاى اقليمى حركت  ــدون اثرگذارى پارامتره و فنى و ب
نماييم و در اين ميسر نميشود مگر با توسعه شهركهاى 
ــع پايه موجبات  ــاورزى كه عالوه بر صيانت از مناب كش
جهش توليد، ايجاد ارزش افزوده محصوالت كشاورزى، 
اجراى الگوى كشت بهينه و مناسب و كاهش قابل توجه 

ضايعات و افزايش استقالل مولد را فراهم مى نمايد.
ــتا با اقدامات صورت گرفته  ميزان توليد  در همين راس
ــهركهاى  در واحدهاى داراى پروانه بهره بردارى در ش
ــت و صنعتها تا اين مقطع  حدود  كشاورزى منهاى كش
ــال  ــت كه اميد داريم اين ميزان در س 220 هزارتن اس

آينده به حدود 500 هزار تن برسد.
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